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Sammanfattning 

 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 

ekonomistyrning, FE 3043, VT 2008 

 

Författare: Lisa Bjäreborn och Therese Karlsson 

Handledare: Erik Rosell 

 

Titel: Kvinnliga och manliga egenföretagares risktagande 

 

Bakgrund: Förr var det ofta kvinnan som hade till uppgift att ta hand om hemmet, 

medan mannen var familjeförsörjare. Idag arbetar kvinnor och män i princip lika 

mycket utanför hemmet, men de befinner sig på olika delar av arbetsmarknaden. I 

tidigare forskning har man funnit att personer som är beredda att ta risker har en 

benägenhet att bli egenföretagare. Det finns flera undersökningar där forskare funnit 

könsskillnader när det handlar om risktagande. I vilken utsträckning dessa skillnader 

är bevis på att det verkligen finns allmänna könsskillnader i riskpreferens och att det 

inte bara beror på sociala och omvärldsfaktorer är ännu olöst. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva och förklara om det finns något samband mellan 

finansiellt risktagande och kön. 

 

Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till egenföretagare i Växjö kommun. Vi har 

endast inriktat oss på riskbenägenhet som har med respondenternas finansiella beslut i 

företaget att göra.  

 

Metod: I uppsatsen har vi använt oss av ett positivistiskt synsätt och ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Det empiriska materialet har vi samlat in med hjälp av enkäter. Vi 

har sedan testat våra hypoteser och analyserat övriga variabler.  

 

Slutsatser: I vissa beslutssituationer fann vi samband mellan kön och riskbenägenhet, 

och där visade det sig att kvinnorna tog mer risk än männen. Eftersom vi inte fann 
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samband överallt beror riskbenägenhet snarare på beslutssituationen och hur 

beslutsfrågorna är formulerade än på kön.  

 

Förslag till fortsatt forskning:  

Att undersöka hur risktagandet ser ut i en bransch. Det skulle vara intressant att 

intervjua några kvinnliga och manliga egenföretagare om vad de har för syn på sitt 

risktagande i den specifika branschen. 
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1 Inledning 
 

etta kapitel är en introduktion till det ämne som vi har valt att studera. Här 

beskriver vi först bakgrunden och för sedan en problemdiskussion som leder 

fram till vår problemformulering och vårt syfte. Vi redogör slutligen för de 

avgränsningar vi valt att göra. 

 D

1.1 Bakgrund 
Förr var det ofta kvinnan som hade till uppgift att ta hand om hemmet, medan mannen 

var familjeförsörjare. Det var svårt för kvinnan att hitta ett arbete, eftersom de flesta 

arbeten var klassade som mansyrken. Den offentliga sektorn erbjöd kvinnor att arbeta 

som kontorister och telefonister, och deras lön var ofta mycket lägre än männens. När 

det gäller fabriksdrift var kvinnor enligt lag likställda med män, men kvinnliga 

företagare mötte ändå stort motstånd. Handelns företrädare tolererade i stort sett bara 

änkor som företagare, men eftersom kvinnorna hade lagen på sin sida var det trots allt 

många som ägnade sig åt handel. Det de sålde var ofta sådant som de kunde tillverka 

själva. År 1847 började en ny fabriks- och hantverksordning att gälla. I den var alla 

skillnader mellan kvinnors och mäns rättigheter eliminerade. De kvinnor som hade 

tillstånd att utöva sin verksamhet, fick fortsätta med det även efter att de hade gift sig, 

vilket de inte hade lov till innan. Denna jämlikhet som fanns inom 

hantverksbranschen fanns inte inom handeln.1

 

För de svenska männens försörjning hade företagandet en större betydelse än för 

kvinnorna ända till början av 1900-talet. Mellan 1920 och 1940 sjönk den relativa 

andelen av manliga företagare. Denna utjämning mellan kvinnliga och manliga 

företagare beror troligen på att männen tack vare den expanderande 

industrialiseringen fick högre lön som anställda. Ökningen av kvinnliga företagare 

förklaras ibland av de dåliga tiderna. När tiderna blev sämre var det svårare att hitta 

en anställning, och då var egenföretagandet ett alternativ.2

 

Idag arbetar kvinnor och män i princip lika mycket utanför hemmet, men de befinner 

sig på olika delar av arbetsmarknaden. Det är endast ett fåtal yrken där det arbetar lika 

många kvinnor som män. Inom den offentliga sektorn är de flesta arbetare kvinnor, 
                                                 
1 Sundin, E. och Holmquist, C. (1989) s. 13-18 
2 Sundin, E. och Holmquist, C. (1989) s. 20 
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medan männen är överrepresenterade inom den privata sektorn. Inom de olika 

sektorerna är det oftast männen som är ledare, och kvinnorna är de som blir ledda.3 

Fortfarande är det så att kvinnorna tjänar mindre än männen även om de har samma 

yrke och utbildning.4

 

1.2 Problemdiskussion 
Trots att Sverige ofta ses som ett av världens mest jämställda länder5 och att det föds 

ungefär lika många flickor som pojkar, diskuteras det ofta i media om att kvinnor är 

underrepresenterade som chefer, som medlemmar i bolagsstyrelser och som 

företagare. Av de nystartade företagen står kvinnor endast för 30 %6 och av alla 

företagare i Sverige utgör kvinnorna endast en fjärdedel7. Man kan fråga sig vad 

denna underrepresentation beror på. 

 

Att bli företagare kan ses som ett sätt för kvinnor att hantera och försöka förbättra sin 

ställning på arbetsmarknaden. Men det kan också finnas svårigheter för kvinnor att 

starta och driva företag. Det kan bland annat bero på att kvinnor historiskt inte har 

beaktats som företagare och de har inte samma villkor som männen vid sidan av 

arbetet. Till exempel bär kvinnor oftast det största ansvaret för hem och familj.8 Det 

verkar som att kvinnliga företagare, förutom de allmänna problem som följer med 

företagandet, också måste tackla problem som hör samman med att vara kvinna i en 

mansdominerad företagsvärld. På det sättet kan det innebära en större osäkerhet för en 

kvinna än en man att vara företagare.9  

 

I tidigare forskning har man funnit att personer som är beredda att ta risker har en 

benägenhet att bli egenföretagare. 10 Eftersom det både finns kvinnliga och manliga 

företagare, finns det någon skillnad mellan deras riskbenägenhet vid finansiella beslut? 

Det finns flera undersökningar där forskare funnit könsskillnader när det handlar om 

risktagande. I studier då man jämfört kvinnliga och manliga entreprenörer har man 

                                                 
3 Sundin, E. och Holmquist, C. (1989) s. 22 
4 http://www.scb.se/templates/pressinfo____148765.asp  
5 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 141 
6 http://www.scb.se/statistik/NV/NV1301/2003M00/NV12SM0001.pdf
7 Björnsson, B. (2002) s. 1-6 
8 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 141-147 
9 Björnsson, B. (2002) s. 1-6 
10 Lönnbring, G. (2003) s. 45 
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funnit mer likheter än skillnader mellan personlighetsdrag och skickligheter i att 

uppnå tillfredsställande resultat. Den enda könsskillnaden som alltid funnits både i 

den allmänna och i den företagsspecifika litteraturen är lägre preferens för risk hos 

kvinnor. I vilken utsträckning dessa skillnader är bevis på att det verkligen finns 

allmänna könsskillnader i riskpreferens och att det inte bara beror på sociala och 

omvärldsfaktorer är ännu olöst. Därför är resultat från studier om detta av stor 

betydelse. 11

 

1.3 Problemformulering  
Finns det några skillnader i riskbenägenhet mellan kvinnliga och manliga 

egenföretagare vid finansiellt beslutsfattande, och hur kan de i så fall förklaras? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och förklara om det finns något samband mellan finansiellt 

risktagande och kön. 

  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att skicka enkäter till egenföretagare i Växjö kommun, 

eftersom det är intressant att studera företagare i närheten av där vi bor. Vi har endast 

inriktat oss på riskbenägenhet som har med respondenternas finansiella beslut i 

företaget att göra. Med finansiella beslut menar vi beslut som har att göra med 

inkomster och utgifter, till exempel investeringsbeslut.  

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
11 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
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2 Metod 
 

 detta kapitel behandlar vi metodvalen i uppsatsen. Först gör vi en beskrivning av 

olika alternativ och förklarar sedan varje begrepp innan vi presenterar de metoder 

vi använt. 

 I
2.1 Vetenskapligt synsätt 

Positivism  
Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som säger att man ska använda 

naturvetenskapliga metoder när man studerar den sociala verkligheten. Anhängare till 

positivismen anser att det är företeelser som man kan bekräfta genom sinnena som är 

riktig kunskap, och att vetenskapen ska vara objektiv.12  Det positivistiska synsättet 

innebär därför att beskriva och förklara den sociala verkligheten, vilken man ser på ett 

objektivt sätt13. 

 

Hermeneutik 
Hermeneutik kan sägas vara motsatsen till positivismen 14 . Det kan översättas till 

förståelselära, och innebär att man tolkar för att få en djupare förståelse av texter och 

mänskliga handlingar15. Enligt hermeneutiker kan man få kunskap om det som är 

typiskt mänskligt genom att tolka språket och människors handlingar16.  

 

Vårt val av vetenskapligt synsätt 
I denna uppsats har vi använt oss av ett positivistiskt synsätt, där vi har beskrivit och 

förklarat kvinnliga respektive manliga egenföretagares riskbenägenhet. Vårt syfte är 

inte att få en djupare förståelse för varför de tar risker, eller varför kvinnor och män 

tar olika mycket risker.  

 

 

                                                 
12 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 26 
13 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 85 
14 Thurén, T. (2007) s. 16  
15 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 442-443 
16 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 29 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Deduktiv och induktiv metod 
Deduktiv metod går ut på att dra logiska slutsatser utifrån en teori17 . Kunskapen 

formas genom en logisk slutledning från redan kända sanningar18. Induktiv metod 

innebär att man utifrån sina observationer drar generaliserbara slutsatser. Teorin blir 

därför resultatet av en sådan forskningsansats.19  

 

I både deduktion och induktion ställer man upp premisser som man sedan drar 

slutsatser från. Skillnaden dem emellan är att vid induktion kan det komma ny empiri 

som gör att resonemangen inte blir giltiga.20  

 

Hypotetisk deduktiv metod 
Hypotetisk deduktiv metod innebär att man utifrån existerande teori kan bilda 

hypoteser, som man sedan testar för att acceptera eller förkasta en teori.21 Man prövar 

teorins riktighet genom observation i verkligheten och kan då avgöra om den är sann 

eller falsk. Visar det sig att det man kommer fram till med hjälp av observationen 

stämmer överens med teorin styrker man den, men visar det sig att den är falsk har 

man motbevisat teorin.22

 

Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 
Vi har använt oss av den hypotetisk deduktiva metoden eftersom vi har ställt upp 

hypoteser utifrån teorin och sedan gjort en statistisk analys för att antingen bekräfta 

eller förkasta dem.  

 

2.3 Forskningsmetoder 

Det finns två huvudsakliga forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ. Vilken av 

man väljer beror på vad man avser att undersöka. Kvantitativ metod lämpar sig bäst 

om man avser att mäta utbredningen av ett fenomen inom undersökningsgruppen, 

                                                 
17 Thurén, T. (2004) s. 23  
18 Eriksson, L. och Wiedersheim-Paul, F. (2006) s. 83 
19 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 25 
20 Thurén, T. (2004) s. 19-23 
21 Thurén, T. (2004) s. 25 
22 http://www.ne.se, sökord: hypotetisk deduktiv 
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medan kvalitativ metod är att föredra när man vill ha möjligheten att gå på djupet med 

en frågeställning.23

 

Kvantitativ forskning 
Vid kvantitativ forskning sker insamling av numeriska data. Ett typiskt drag för denna 

strategi är att relationen mellan teori och empiri är av deduktivt slag och att man har 

ett objektivistiskt synsätt.24 Det vanligaste sättet att samla in kvantitativ data är genom 

enkät och intervjuundersökning25. 

 

Kvantitativ forskning går ut på att forskaren på ett systematiskt sätt samlar in 

kvantifierbar data, analyserar det statistiskt och jämför resultatet med uppställda 

hypoteser. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man gör ett representativt urval ur 

en population och undersöker det man är intresserad av att veta och fångar samband 

och variation. En fördel med kvantitativa undersökningar är att de ofta ses som 

objektiva. Eftersom forskaren sällan är med när respondenterna besvarar en enkät, kan 

han/hon inte ha någon påverkan på dem som undersöks.26 En annan fördel är att man 

lätt kan förkoda svarsalternativen, vilket gör att det går snabbt att hantera 

datamaterialet.27

 

Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning med en hermeneutisk ambition har större fokus på ord än på 

siffror vid insamlandet av data. Förhållandet mellan teori och empiri ses på ett 

induktivt sätt. Tyngdpunkten ligger på förståelse och tolkning av den sociala 

verkligheten och man anser att denna är något som påverkas av ett samspel mellan 

individer.28 De vanligaste sätten att samla in kvalitativ data är genom observationer 

eller intervjuer29.  Vid användning av kvalitativ metod tenderar man att undersöka 

mindre populationer än vid kvantitativa undersökningar eftersom man vill försöka 

fånga en helhetsbild av det studerade. Karaktäristiskt för kvalitativ forskning är att 

forskaren befinner sig i den sociala verklighet som studeras och att datainsamling och 

                                                 
23 Eliasson, A. (2006) s. 31 
24 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 85 
25 Eliasson, A. (2006) s. 28 
26 http://www.ne.se, sökord: kvantitativ metod 
27 Eliasson, A. (2006) s. 30 
28 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 297-298 
29 Eliasson, A. (2006) s. 22 
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analys därför sker samtidigt. 30  En fördel med kvalitativa undersökningar är att 

forskaren kommer närmare respondenterna vilket ger en bättre helhetsbild. Då man 

använder intervjuer som undersökningsmetod, får man en bättre förståelse inom 

ämnet för varje intervju man gör, vilket gör att man kan få ut mer av den 

nästkommande. Å andra sidan blir det då svårt att jämföra informationen man fått från 

de olika respondenterna.31

 

Vårt val av forskningsmetod 
Vi har gått till väga på ett kvantitativt sätt eftersom vi ansåg att det var det bästa sättet 

att svara på vår problemformulering. Det var också mest lämpligt eftersom vi har 

ställt upp hypoteser som vi sedan testat med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

2.4 Datainsamling 

Primärdata och sekundärdata 
Det finns två typer av data som man kan använda sig av i sin forskning. Primärdata är 

data som man själv samlar in under projektets gång för att analysera. Sekundärdata 

innebär att man analyserar data som andra forskare samlat in. En svårighet med 

sekundärdata är att datan kanske inte helt passar för forskningsfrågan.32

 

Vårt val av datainsamlingsmetod 
Vi kommer att använda oss av primärdata som vi själva samlar in genom enkäter, 

eftersom det inte finns några sekundärdata som passar vår forskningsfråga. Vi har 

skickat ut och samlat in enkäterna med hjälp av datorprogrammet Query & Report. 

 

Enkätutformning  
Vi har utformat enkätfrågor utifrån den teori vi läst om genus, entreprenörskap, risk 

och könsskillnader vid ekonomiskt beslutsfattande. Enkäten finns i bilaga 1 och 

kopplingen till teorin i bilaga 2. Vi har bland annat utformat scenarier som 

respondenterna har tagit ställning till för att få en bild över hur riskbenägna de är. Vi 

                                                 
30 http://www.ne.se, sökord: kvalitativ metod 
31 Holme, I. M. och Solvang, K. B. (1997) s. 80 
32 Eliasson, A. (2006) s. 24 
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har också ställt frågor om andra faktorer som kan tänkas påverka en persons 

risktagande.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

Två av de vanligaste undersökningsmetoderna är surveyundersökning och fallstudie.33  

 

Surveyundersökning 
Vid en surveyundersökning gör man undersökningen på en större grupp, och den ger 

en möjlighet att undersöka ett större antal variabler på samma gång, såväl som att få 

mycket information kring ett fåtal variabler. När man vill ha svar på frågor som rör 

vad, var, när och hur lämpar sig en surveyundersökning bra. 34  Vid en 

surveyundersökning vill man ofta kunna generalisera sina resultat till hela 

populationen. Det är därför viktigt att göra ett urval som är representativt. Det är 

också viktigt att respondenterna får svara på frågorna under så lika förutsättningar 

som möjligt, och att frågorna är formulerade på ett sätt som gör att respondenterna i så 

stor utsträckning som möjligt uppfattar frågan på samma sätt.35  

 

Fallstudie 
En fallstudie innebär att man gör en undersökning på en grupp, ett företag eller en 

situation. Man kan även studera mer än ett fall. Syftet med en fallstudie är att man vill 

få ett helhetsperspektiv och man använder ofta denna undersökningsmetod när man 

vill studera processer och förändringar. Om man kan generalisera resultaten från en 

fallstudie beror på hur man har valt ut de fall man studerar. Har man slumpmässigt 

tagit de fall man studerar från en population skulle man kunna generalisera resultaten 

till populationen.36

 

Vårt val av undersökningsmetod 
Vi har gjort en surveyundersökning. Vi har samlat in data från många individer vid ett 

tillfälle för att få fram kvantifierbar data som rör flera variabler, och sedan analyserat 

dessa för att hitta olika samband. 
                                                 
33 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 53 
34 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 53 
35 Bell, J. (2007) s. 23 
36 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 54 
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2.6 Urval  

Det finns två huvudsakliga urvalsmetoder vilka är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Den första innebär att alla i populationen har lika stor chans att 

komma med i urvalet. I den andra tekniken har vissa större chans att komma med i 

urvalet än andra, och det går därför inte att generalisera resultaten.37  

 

Sannolikhetsurval 
Inom sannolikhetsurval finns det fyra urvalsmetoder, obundet slumpmässigt urval, 

systematisk urval, stratifierat slumpmässigt urval och klusterurval. Obundet 

slumpmässigt urval är det mest grundläggande och innebär att man med hjälp av en 

slumptalstabell får fram sitt urval. Använder man sig av systematiskt urval väljs 

enheterna ut utifrån en urvalsram som bygger på fasta intervaller, där man väljer till 

exempel var sjätte enhet. Stratifierat slumpmässigt urval är en metod där enheterna 

väljs ut slumpmässigt från en population som delats upp i olika kategorier. Vid 

klusterurval har forskaren valt ut ett område som han/hon sedan gör urvalet ifrån.38

 

Icke-sannolikhetsurval 
Det finns tre icke-sannolikhetsurvalsmetoder, bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

kvoturval. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut de respondenter som råkar 

finns tillgängliga vid en viss plats och en viss tidpunkt. Ett snöbollsurval 

karaktäriseras av att forskaren får kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för undersökningens frågeställning, och med hjälp av dem sedan får kontakt 

med ytterligare respondenter. Kvoturval är en typ av icke-sannolikhetsurval där målet 

är att spegla populationen i termer av den relativa fördelningen av individer i olika 

kategorier, till exempel kön, etnisk bakgrund eller ålder, i urvalet.39

 

Vårt val av urvalsmetod 
Vårt syfte är att undersöka om det finns något samband mellan finansiellt risktagande 

och kön. Vår population är egenföretagare i Växjö kommun. Vi har kontaktat 

organisationer som i sin tur har kontakt med företagare, för att fråga om de kunde 

hjälpa oss att få tag i lämpliga respondenter. På grund av att de hade avtal som 
                                                 
37 Bryman, A. och Bell, E. (2005) kap. 4 
38 Bryman, A. och Bell, E. (2005) kap. 4 
39 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s.128-129 
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hindrade dem från att lämna ut sina registeruppgifter tog vi istället kontakt med Växjö 

kommun, som gav oss en lista över ensamföretagare i kommunen, det vill säga 

företag med en anställd eller en ägare. På denna lista som vi fick den 5 maj 2008 

fanns 3 478 ensamföretagare. Då vi ville skicka ut enkäterna via e-mail, eftersom det 

är ett smidigt sätt, gjorde vi ett bekvämlighetsurval från listan, och valde dem med 

tillgänglighet genom att de hade e-mailadress registrerad hos kommunen. Kvar hade 

vi då 594 e-mailadresser. Härifrån gjorde vi ett systematiskt urval, och valde att 

skicka till varannan av dem som stod på listan vilket resulterade i att vi skickade ut 

enkäten till 297 företagare via e-mail. Eftersom det är fler män än kvinnor som är 

företagare ville vi från början välja hälften av varje för att männen inte skulle bli 

överrepresenterade.  Då det inte fanns några uppgifter om vilka företag som drivs av 

kvinnor respektive män, kunde vi inte vara säkra på att vi fick en jämn fördelning. 

Detta var dock inget problem, eftersom det egentligen ger en bättre bild av den 

verkliga fördelningen. Hur många av varje kön som svarade fick vi reda på först när 

vi sammanställde enkäterna, eftersom en av bakgrundsfrågorna var just kön.  

 

2.7 Bortfall 

När man skickar ut enkäter till respondenter får man nästan alltid ett bortfall. Av dem 

som ingår i urvalet är det alltid några som av någon anledning inte svarar på enkäten 

(externt bortfall) eller inte svarar på vissa frågor (internt bortfall). Detta bortfall är inte 

slumpmässigt fördelat, utan de har ofta något gemensamt.40 När man fått in svaren 

bör man se om det är någon variabel som har ett extra stort bortfall, och kanske 

undvika att ha med den i analysen.41 Innan man börjar analysera sitt material bör man 

ta reda på om det finns ett visst mönster i bortfallet. Beroende på vad man kommer 

fram till i denna undersökning kan det ge konsekvenser för vad man drar för slutsatser 

utifrån sitt material.42

 

Vår hantering av bortfall 
Genom att vi skickade ut en påminnelse till alla som inte hade svarat efter knappt en 

vecka minskade vi det externa bortfallet. Vårt interna bortfall är ganska litet, därför 

                                                 
40 Holme, I. M. och Solvang, K. B. (1997) s. 192 
41 Holme, I. M. och Solvang, K. B. (1997) s. 200 
42 Holme, I. M. och Solvang, K. B. (1997) s. 201 
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har vi bortsett från detta vid analysen. Vårt externa bortfall är ganska stort (75 %) och 

vi har därför när vi analyserat och dragit slutsatser haft detta i medvetandet. Vi har 

inte kunnat göra någon bortfallsanalys eftersom den enda information vi har om 

bortfallet är deras e-mailadress. 

 

2.8 Analysmetoder 

Chi-två metoden 
Chi-två metoden används när man analyserar frekvenstabeller. Man jämför de 

faktiska absoluta frekvenserna med de förväntade frekvenserna, som hade rått om det 

hade varit slumpen som avgjort hur många som skulle ingå i varje cell. Man kan 

använda denna metod när man analyserar enkla frekvenstabeller, men även 

korstabeller i vilka man vill kunna fastställa om det finns något samband mellan de 

variabler som ingår. I en korstabell redovisar man två eller flera variabler samtidigt. 

De kan vara antingen kvantitativa eller kvalitativa, och man kan även kombinera 

dessa i samma korstabell. Man ställer upp en nollhypotes och en mothypotes, och det 

är alltid nollhypotesen som säger att det inte finns något samband mellan variablerna 

man testar, medan mothypotesen säger att det finns ett samband.43 Ett enkelt sätt att 

se om man kan förkasta nollhypotesen eller inte är att beräkna det så kallade p-värdet, 

vilket är sannolikheten för att nollhypotesen gäller. Är p-värdet litet förkastar man 

nollhypotesen och stödet för att mothypotesen gäller är stor. Det vanligaste p-värdet 

man använder sig av är 5 %, om man inte har skäl för att använda något annat värde.44 

Två tumregler som gäller när man använder sig av chi-två tester är att det viktigt att 

man har ett så pass stort urval att högst 20 % av cellerna har en förväntad frekvens 

som understiger 5. Dessutom får den förväntade frekvensen i varje cell inte understiga 

1.45  

 
T-test 
I t-test testar man skillnader mellan medelvärden. För att använda t-test måste vissa 

förutsättningar vara uppfyllda. Det måste vara en normalfördelad kvantitativ variabel 

som man testar, man ska ha gjort ett slumpmässigt urval, det ska vara oberoende 

                                                 
43 Körner, S. och Wahlgren, L. (2006) s. 237-248 
44 Körner, S. och Wahlgren, L. (2006) s. 208 
45 Körner, S. och Wahlgren, L. (2006) s. 240 
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mätningar, det får inte finnas några mätfel och man ska inte ha något eller endast 

försumbart bortfall. Det man kan testa med hjälp av t-test är om 

populationsmedelvärdet är lika med ett visst tal, om medelvärdet för en variabel som 

är beräknad för en grupp inte skiljer sig från det vi erhåller för en annan grupp till 

exempel en kontrollgrupp, eller skillnaden mellan två variabler som matchas för varje 

undersökningsenhet. 46

 

Korrelation 
Korrelationskoefficienten mäter hur starkt det linjära sambandet är mellan två 

variabler. Den antar alltid ett värde mellan minus 1 och plus 1. Om den är positiv 

innebär det att ju högre värde på den ena variabeln, desto högre på den andra, och om 

den är negativ innebär det att ju högre värde på den ena variabeln desto lägre värde på 

den andra. Ju närmare 1 koefficienten är, desto bättre linjärt samband. När 

korrelationskoefficienten är nära 0 innebär det inte att det inte finns något samband 

variablerna emellan, bara att sambandet inte går att beskriva med en rät linje.47 När 

man studerar samband mellan intervall- och kvotvariabler används Pearsons r.48

 

Vårt val av analysmetoder 
Vi har valt att använda oss av chi-två test i vår analys. Detta eftersom vi anser att man 

får lite mer information än om man hade jämfört medelvärden med hjälp av ett t-test. 

Även om det kanske inte finns något signifikant samband kan man i en korstabell se 

om det finns en liten tendens på något håll. Vi har satt gränsen på p-värdet vid 0,05 

vilket betyder att vi har förkastat nollhypotesen med 95 % säkerhet. När vi kan 

förkasta en nollhypotes betyder det att vi accepterar mothypotesen. Där det har varit 

omöjligt att göra chi-två test på grund av att de båda tumreglerna inte var uppfyllda 

har vi fått räknat ut korrelationskoefficienten istället för att se hur starkt det linjära 

sambandet mellan vissa variabler är. På grund av den ojämna fördelningen mellan 

könen i vår undersökning har vi, när vi jämfört kvinnor med män, hela tiden tittat på 

den procentuella fördelningen. 

                                                 
46 Aronsson, Å. (1999) s. 205 
47 Körner, S. och Wahlgren, L. (2002) s. 165 
48 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 263 
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2.9 Sanningskriterier 

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att mätningarna man gör i sin forskning är rätt gjorda och att de är 

tillförlitliga. Om olika personer gör samma undersökning med samma mått, och 

kommer fram till samma resultat, har undersökningen hög reliabilitet.49 Reliabilitet 

innebär frånvaron av slumpmässiga fel50. 

 

Validitet 
Detta begrepp innebär att de mått man använder verkligen visar det man vill visa.51 

Om undersökningen har hög validitet betyder det att den innehåller få systematiska 

fel52. 

 

Reliabilitet och validitet i vår uppsats 
För att vår studie ska vara så giltig och tillförlitlig som möjligt har vi bett kollegor att 

kontrollera enkätfrågorna och även gjort en pilotundersökning med en man och en 

kvinna innan vi skickade ut enkäten till respondenterna. Detta har vi gjort för att vara 

säkra på att frågorna är tydliga och uppfattas så som vi har tänkt oss.   

 

2.10 Generalisering 

Generalisering innebär att man antar att resultaten från en undersökning även är 

giltiga för andra grupper än de som deltagit i undersökningen. Det är vanligt att 

forskare i kvantitativa undersökningar vill göra detta. För att kunna generalisera är det 

viktigt att man har ett så representativt urval som möjligt. Ett representativt urval kan 

man få om man gör ett sannolikhetsurval, det vill säga att man slumpmässigt väljer ut 

vilka respondenter som ska ingå i urvalet. Om man får fram ett representativt urval är 

det egentligen bara representativt för den population ifrån vilken man gjort urvalet 

och det går därför inte att generalisera utöver denna population.53  

 

 
                                                 
49 Thurén, T. (2004) s. 22 
50 http://www.ne.se, sökord: reliabilitet 
51 Thurén, T. (2004) s. 22 
52 http://www.ne.se sökord: validitet  
53 Bryman, A. och Bell, E. (2005) s. 100-101 
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Generalisering i vår uppsats 
Eftersom vi inte har använt oss av något sannolikhetsurval från kontaktlistan, har vi 

inte kunnat generalisera till alla ensamföretagare i Växjö kommun. Den enda 

generalisering vi har kunnat göra är till de andra på listan som hade e-mailadress, då 

vi där använde oss av ett systematiskt urval. Eftersom vårt externa bortfall är stort kan 

vi inte garantera tillförlitligheten i generaliseringen. 

 21



3 Teori 
 

 detta kapitel behandlar vi teorier om riskbeteende, genus och entreprenörskap. Vi 

presenterar även teorier om könsskillnader vid ekonomiskt beslutsfattande. 

Kapitlet avslutas med en översiktsmodell över teorin och en presentation av våra 

hypoteser.   

 I

3.1 Risk 

Hamilton definierar risk som: ”faran för att en slumpmässig händelse negativt ska 

påverka möjligheten att nå ett uppställt mål.”54

 
Teoretiskt är risk en fördelning av utfall. Risk innebär både att positiva och negativa 

utfall kan inträffa. Om man utbyter risk med någon annan, får den som köper risken 

(till exempel ett försäkringsbolag) större spridning på sina utfall. Ju större spridning 

man har på sina utfall desto större är risken. Praktiskt, är risk känslan av att något 

dåligt kanske kommer att hända. Det som oroar människor är att något negativt kan 

hända, inte det att det kanske går bättre än förväntat.55

 

3.1.1 Olika preferenser för risk 

Alla skiljer sig i hur mycket risker de vågar ta. Vissa är väldigt riskbenägna medan 

andra inte alls vill ta risker, och så finns det de som är riskneutrala, det vill säga 

varken fega eller djärva.56 Generellt sett gillar människor inte risk.57

 

En person som är riskfientlig föredrar en särskild inkomst framför en mer osäker 

inkomst även om det förväntade värdet är samma i de båda fallen. De flesta 

människor är fientliga mot risker, eftersom de har livförsäkring, och andra sorters 

försäkringar och har ett yrke med stabil lön. En förlust gör mer intryck på en 

riskfientlig person än en vinst. För en person som inte vill ta risker minskar den 

marginella nyttan ju större inkomsten är. En riskneutral person är likgiltig inför att 

                                                 
54 Hamilton, G. (1996) s. 12 
55 Wickham, P. A. (2006) s. 78 
56 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 161 
57 Wickham, P. A. (2006) s. 78 
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välja mellan en fast inkomst och en osäker inkomst som har samma förväntade värde. 

Den marginella nyttan är konstant för en riskneutral person. ”Riskälskare” skulle 

välja den osäkra inkomsten även om dess förväntade värde är mindre än den säkra 

inkomsten. Ju högre inkomsten är, desto större är den marginella nyttan.58  

 

3.1.2 Sannolikhet 

Sannolikheten är chansen att en given händelse eller ett givet resultat kommer att 

inträffa. En objektiv tolkning av sannolikhet är beroende av med vilken frekvens en 

viss händelse inträffar. Om det inte finns några liknande tidigare händelser som stöd 

för att räkna ut sannolikheten att något ska inträffa får man använda sig av mer 

subjektiva mätningar. Subjektiv sannolikhet är tolkningen av att en viss händelse 

kommer inträffa. Denna tolkning kan baseras på en persons bedömning eller 

erfarenhet, men inte nödvändigtvis på frekvensen av hur ofta det verkligen har skett. 

När sannolikheter bedöms subjektivt är det troligt att olika personer bedömer 

sannolikheterna olika, och därför kommer de att göra olika val. Att personer bedömer 

sannolikheten olika kan bland annat bero på vad man har för förkunskaper inom 

området.59

 

3.1.3 Förväntat värde 

Det förväntade värdet vid en osäker situation är ett vägt medelvärde av alla möjliga 

utfalls resultat. Sannolikheten för varje utfall är vikten. Alltså mäter det förväntade 

värdet hur mycket man i genomsnitt kan förvänta sig. Vid två tänkbara utfall räknar 

man ut det förväntade värdet med följande formel: 60

 

Förväntat värde = sannolikhet * händelse 1 + sannolikhet * händelse 2 

 

3.1.4 Standardavvikelse 

Om man har möjlighet att välja mellan två alternativ som ger ungefär samma utfall, 

men där det ena alternativet har större standardavvikelse väljer den riskfientliga det 

                                                 
58 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 161 
59 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 154 
60 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 155 
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alternativ med lägre standardavvikelse, och en mer riskfylld person väljer det med 

större standardavvikelse, eftersom denne ser en chans att tjäna mer om man väljer det 

alternativet. Det finns också en risk att förlora, men den riskfyllde är villig att ta den 

risken.61

 

3.1.5 Värdet av information 

Folk fattar ofta sina beslut med hjälp av begränsad information. Om man har tillgång 

till mer information, till exempel om efterfrågeutvecklingen på ens produkter, kan 

man fatta bättre beslut angående om man ska investera i ny produktionsanläggning, 

och därmed reducera risken för att ta fel beslut.62

 

3.1.6 Riskbeslut 

Få investeringsbeslut tas för att undvika risk, de flesta riskfyllda beslut tas för att det 

finns en möjlighet till vinst. Man kan dela in beslutsfattande i tre delar, 

riskuppfattning, riskbenägenhet och förberedelse för att ta risk. Sitkin och Weingart 

definierar riskuppfattning som en subjektiv tolkning av förväntad förlust. Denna 

uppfattning påverkas av individens syn på osäkerhet av beslutet och konsekvenserna 

av beslutet. Varje organisation eller beslutsfattare kan se samma uppsättning av 

händelser och omständigheter med olika ögon, vilket resulterar i olika 

riskuppfattningar. Andra faktorer som påverkar riskuppfattningen är förändring i 

anställningsstatus, till exempel att man är anställd och blir avskedad, och tillgång till 

rådgivning vid startande av företag. Faktorer som kan påverka riskbenägenheten är till 

exempel kön, utbildning, ålder, bransch och företagets storlek. En individs 

förberedelse för risk kan bero på antingen osäkerheten av resultaten på grund av att 

man har ofullständig kunskap, eller hur stor sannolikhet det är för att vinna eller 

förlora.63  

 

Entreprenörer tar i allmänhet mer risker än andra. De måste ta mer risker om de vill 

tjäna något på en outnyttjad marknad. Genom att vara flexibla och skaffa sig kunskap 

försöker de hantera risken i stället för att bli onödigt utsatta. Brindley återger 
                                                 
61 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 158 
62 Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) s. 168 
63 Brindley, C. (2005) 
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Busenitzs antagande att förhållandet till risk är annorlunda beroende på om företaget 

är nystartat eller om det är ett etablerat företag. Man antar att entreprenörer i 

bildningsprocessen av ett företag accepterar mer risker eftersom de inte är medvetna 

om den risk de möter. De blivande entreprenörerna anser inte att det de gör är riskfyllt, 

eftersom de inte har någon större erfarenhet.64

 

McCarthy, som Brindley refererar till, spekulerar i att risktagningsbenägenhet kan 

variera med tiden och anställning. Under den period företaget utvecklas och 

entreprenören får mer erfarenhet, förändras också uppfattningen av risk. 

Entreprenörer pendlar mellan riskbenägen och riskfientlig över tiden. I en studie som 

Brindley hänvisar till har Brindley och Richie kommit fram till att valet av 

företagsbransch oftast baseras på tidigare arbetserfarenhet, vilket kan hjälpa till att 

minimera risker som hör ihop med att börja på helt okänd mark. Under kvinnors 

uppstartande av företag kommer deras stöd och assistens oftast från familj och vänner. 

Genom att välja en känd bransch och ta stöd av ett nätverk av familj och vänner kan 

de, kanske omedvetet, minimera risken av att starta och driva ett företag. 65  
 

3.1.7 Expected utility theory och Prospect theory  

Expected utility theory är en normativ teori som beskriver hur rationella beslutsfattare 

bör göra när de fattar beslut. Den utgår från att människor generellt sett är 

riskfientliga, de kanske är risksökande vid enstaka tillfällen men det är svårt att 

förutse när. Det beror på individens så kallade nyttofunktion, det vill säga vad man 

har för preferens för risk. Teorin säger också att vinster tar ut förluster. Att få 1000 kr 

och sen förlora 1000 kr borde få oss att känna oss neutrala (förutsatt att det inte finns 

någon annan kostnad som är associerad med vinsten eller förlusten). Enligt expected 

utility theory bör beslutsfattare uppfatta sannolikheten för att ett visst utfall, eller en 

viss händelse ska inträffa, precis som den är. Det ska inte spela någon roll hur 

beslutsfrågor är formulerade. Det som har betydelse är huvudinformationen som 

beslutsfattaren kommer i kontakt med, resultaten och chansen för att de inträffar. 

                                                 
64 Brindley, C. (2005) 
65 Brindley, C. (2005) 
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Logiskt sett borde detta göra att liknande presentationer av samma beslutsproblem 

leder fram till samma agerande.66

 

Prospect theory beskriver hur människor verkligen reagerar på risk. I prospect theory 

är var man befinner sig på värdefunktionen (som beskrivs nedan) av grundläggande 

betydelse eftersom det definierar referenspunkten från vilken beslutsfattaren bedömer 

vinster och förluster. En entreprenör kan se framåt mot sina mål genom en vision, 

men när det kommer till att fatta omedelbara beslut är det vinsten eller förlusten, 

relativt till var man befinner sig nu, som har betydelse.67  

 

Prospect theory menar att när människor vinner, är de riskfientliga, när de förlorar blir 

de risksökande. Det har visat sig intressant att använda prospect theory även i företag, 

då de i en förlustsituation kommer att ta risker, medan de i en vinstsituation kommer 

att undvika risk. Ett bra exempel på risksökande vid förluster är sunk cost-effekten, 

som innebär att man fortsätter att investera i ett projekt långt efter det är tydligt att det 

aldrig kommer att ge en vinst.68  

 

Prospect theory säger att människor ogillar förluster, det vill säga att det känns värre 

att förlora än vad det känns bra att vinna. Om man får 1 000 kr och sedan förlorar 

1 000 kr kommer det att kännas värre än vad det gjorde innan man fick pengarna.69 

Teorin säger också att man upplever att skillnaden mellan att vinna 1 000 kr och 

2 000 kr är större än skillnaden mellan att vinna 11 000 kr och 12 000 kr. Samma sak 

gäller vid förluster, det känns som det är större skillnad mellan att förlora 1 000 kr och 

2 000 kr än mellan att förlora 11 000 kr och 12 000 kr. Alltså minskar det marginella 

värdet ju större vinsten eller förlusten är, vilket man kan se på lutningen av funktionen 

i figur 1.70  

 

 

 

 

                                                 
66 Wickham, P. A. (2006) s. 78-81 
67 Wickham, P. A. (2006) s. 78 
68 Wickham, P. A. (2006) s. 78-81 
69 Wickham, P. A. (2006) s. 78-81 
70 Kahneman, D. och Tversky, A. (1979) 
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Värde  

 

 

 

 
Förlust Vinst 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Figur 1. En hypotetisk värdefunktion. Källa: Kahneman, D. Och Tversky, A. (1979) 
 
 
Ju mindre förlusten är desto brantare lutar kurvan, det vill säga att det marginella 

värdet ökar. Ju större vinsten är desto flackare är kurvan, det vill säga att det 

marginella värdet avtar. 71   

 

Prospect theory antyder att beslutsfattare förvränger sannolikheter. De agerar som om 

låga sannolikheter är större än den egentligen är, och som om måttliga till höga 

sannolikheter är lägre än de verkligen är. Denna förvridning av sannolikheter har en 

intressant effekt på risktagande. Om man värderar sannolikheten för att vinna högre 

än vad den egentligen är, blir man risksökande istället för riskfientlig. Om man 

värderar sannolikheten för att förlora högre än den egentligen är, blir man riskfientlig 

istället för risksökande.72  

 

Prospect theory förordar att det är viktigt hur beslutsproblem är formulerade. Effekten 

av att en fråga presenterar positiva (vinningar, möjligheter) aspekter av ett problem 

respektive negativa (förluster, hot) aspekter är att man blir riskfientlig eller 

risksökande.73

                                                 
71 Kahneman, D. och Tversky, A. (1979) 
72 Wickham, P. A. (2006) s. 78-81 
73 Wickham, P. A. (2006) s. 78-81 

 27



3.2 Genus och entreprenörskap 

3.2.1 Genusteori 

Genus, socialt kön, handlar om hur manligt och kvinnligt konstrueras, särskiljs och 

rangordnas. Denna princip fungerar likadant i entreprenörskap och företagande som 

den gör i samhället i övrigt. När man talar om entreprenörskap och företagande 

osynliggörs vanligtvis genus, eftersom man antar att entreprenörskap och företagande 

är manliga sysselsättningar. 74  Den könskonstruktion som styr i samhället är den 

socialt konstruerade och inte den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Vi 

uppfostras till att vara kvinnor och män i större utsträckning än vi föds in i dessa 

kategorier. Vi lär oss vad som är allmänt accepterat kvinnligt respektive manligt 

beteende och vissa egenskaper bedöms också vara kvinnliga, andra manliga. Detta är 

mycket svårt att ändra på eftersom det är djupt rotade värderingar. Könsroller präglar 

oss från det att vi är barn och påverkar oss, medvetet eller omedvetet, när vi senare i 

livet gör våra yrkesval. Detta gör att arbetsmarknaden är könsuppdelad. De 

traditionellt manliga yrkena ger generellt högre lön och högre status på 

arbetsmarknaden, det vill säga, det manliga värderas högre än det kvinnliga.75  

 

3.2.2 Entreprenörskapsteori  

En entreprenör kännetecknas av innovation och nyskapande, detta kan också, men 

behöver inte känneteckna en företagare. De personer som anses vara de som är mest 

benägna att starta företag brukar i entreprenörskapslitteraturen beskrivas med ett 

behov av att prestera och hävda sig.76 Andra faktorer som också är viktiga är behovet 

av självständighet, behovet av att kontrollera en situation, önskan att få möta risker, 

kreativitet, behov av oberoende och önskan att få visa ledarskapskvaliteter. Med detta 

synsätt väcks många frågor, såsom i vilken utsträckning dragen är medfödda, om de 

är de fasta eller inlärda, och om samma drag visas i alla situationer.77

 

                                                 
74 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 48-51 
75 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 155-156 
76 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 161 
77 Wickham, P. (2006) s. 14 
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3.2.3 Hur entreprenörskapsteori och genusteori berikar varandra  

Entreprenörskap är ett socialt fenomen, en person föds inte med det, det finns i 

samspelet mellan människor och sociala situationer. 78 Genus är en tydlig del i hur 

detta sociala fenomen skapas. Genusbegreppet berikar därför kunskapen om 

entreprenörskap genom att man tar hänsyn till det viktiga samhällsstrukturerande 

systemet. Detta medför en mer verklighetstrogen teori kring fenomenet 

entreprenörskap i sin helhet. Entreprenörskap berikar genusteori genom att man får 

kunskap om de speciella slags liv som de kvinnliga entreprenörerna representerar. 79  

Den existerande entreprenörskapsteorin utgår från att entreprenörskap är en manlig 

sysselsättning80. Det finns därför ett behov av att blanda entreprenörskapsteori och 

genusteori eftersom det är så det verkliga sambandet ser ut. Det finns både kvinnor 

och män som är entreprenörer, och de är därmed delar av genussystemet.81  

 

3.3 Könsskillnader vid ekonomiskt beslutfattande 

Bevis på att det förekommer könsskillnader vid ekonomiskt beslutsfattande 

härstammar från den allmänna psykologiska litteraturen och från olika studier. 

Däremot finns det ingen gemensam syn på hur stora könsskillnaderna är, de 

metodologiska konsekvenserna av studierna eller validiteten av att mäta 

könsskillnader. Den allmänna psykologiska litteraturen innehåller många studier av 

könsskillnader i bland annat sociala och sexuella beteenden, attityder, beslutsfattande 

och personlighetsdrag.82  

 

Powell och Ansic refererar till Eagly som skriver att psykologer generellt är överens 

om att deras metaanalytiska resultat gett bevis på att det finns skillnader. I vilken 

utsträckning dessa könsskillnader är bevis på att det verkligen finns allmänna 

personlighetsdrag och att skillnaderna inte bara beror på sociala och omvärldsfaktorer 

är dock ännu olöst.  Resultaten av dessa allmänna studier är viktiga, även om de 

formar och förstärker stereotypa bilder av kvinnor och män.83

                                                 
78 Wickham, P. (2006) s. 15 
79 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 62-63 
80 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 48 
81 Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) s. 62-63 
82 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
83 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
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Undersökningar som gjordes före 1980 har haft stor betydelse för uppfattningen att 

det finns naturliga skillnader i personlighetsdrag mellan kön och mellan resultat från 

chefers beslut som innefattar risk. Dessa studier antyder att kvinnor är mer försiktiga, 

tror mindre på sig själva, är mindre aggressiva, är lättare att övertala och har ett 

underlägset ledarskap och problemlösningsförmåga när det gäller att ta beslut under 

risk jämfört med män. Allt detta förstärker den stereotypa bilden av att kvinnor är 

mindre lämpliga som chefer. När nya undersökningar gjorts har man kommit fram till 

att bevisen om könsskillnader inte längre är entydiga. Till exempel har det gjorts 

studier där könet inte har haft någon signifikant betydelse för chefers beslutsfattande 

eller stil. I studier av manliga och kvinnliga entreprenörer har hittats fler likheter än 

skillnader i personlighetsdrag. Män och kvinnor har påträffats lika kapabla att prestera 

i termer av att uppnå tillfredställande resultat utifrån beslutsfattande under risk, lika 

effektiva som ledare, och lika kapabla att bearbeta och reagera på information. Den 

enda könsskillnaden som alltid funnits i både den allmänna och den företagsspecifika 

litteraturen är lägre preferens för risk hos kvinnor.84   

 

Det finns inte så mycket stöd för att manliga och kvinnliga beslutsfattare har olika 

personlighetsdrag eller förmågor, men däremot finns det konsekventa bevis på att det 

finns könsskillnader i riskpreferenser vid finansiellt beslutfattande.85 I både företags- 

och psykologilitteratur finner man att män tar fler beslut som innebär en risk och att 

kvinnor tar mer riskundvikande beslut. Brindley refererar till Chung som också 

upptäckte samma sak. Detta ger stöd till att kvinnliga och manliga entreprenörer 

skiljer sig när det kommer till risktagande, även om de kan ha andra förenade drag. 86   

 

3.3.1 Förklaringar till varför kvinnor tar mindre risk än män 

Relationen mellan risk och avkastning är att människor som väljer mindre riskfyllda 

situationer tjänar i det långa loppet mindre än de som tagit större risk. Många forskare 

har upptäckt att den ökade riskaversionen har effekt på kvinnors investeringsbeslut. 

Watson och McNaughton refererar till Watson och Robinson som fann att det var 

                                                 
84 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
85 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
86 Brindley, C. (2005) 
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mindre variation i vinsten när företaget leddes av en kvinna. 87  Förklaringar till varför 

kvinnor tar mindre risk än män kan delas in i fyra områden: 

 

Biologiska förklaringar 
En biologisk förklaring är att kvinnor producerar mer av ett enzym som hindrar 

sensationssökandet och minskar därmed riskbenägenheten. En annan förklaring kan 

vara den biologiska evolutionen. Kvinnor är tänkta att ha mer riskintolerans eftersom 

de har mer ansvar för reproduktion och barnuppfostran. Pressen på att attrahera en 

lämplig partner uppmuntrar männen till ett mer riskfyllt beteende.88 Det sägs även att 

kvinnor ser tecken på risk tydligare och tillsätter mer betydelse till dessa tecken än 

vad män gör. 89  Männen ser däremot mer till möjligheten i det de gör och 

undantränger då risken.90

 

Sociokulturella förklaringar 
Sociokulturella förklaringar är till exempel att barn uppfostras till att bete sig enligt 

sina kulturella genusroller, vilket skulle leda till att män tar större risker.91 Kvinnor 

har en traditionell roll att skydda mot fara, medan män är mer djärva. 92  

 

Sociopolitiska förklaringar 
Brindley hänvisar till Slovic som menar att skillnader i riskuppfattning kan ha 

samband med makt och inflytande, eller rättare sagt, kvinnors saknad av tillgång till 

dessa.93 Andra förklaringar kan vara att lägre inkomst för kvinnor skulle leda till att 

de tar mindre risk. 94  

 

Metodologiska förklaringar 
Ibland kan könsskillnader förklaras av skillnader i metodologiska tillvägagångssätt. 

Några argumenterar för att könsskillnader i beteende och attityder kring risk varierar 

med beteendets sammanhang, så som till exempel vid finansiella beslut eller mer 

                                                 
87 Watson, J. och McNaughton, M. (2007) 
88 Watson, J. och McNaughton, M. (2007) 
89 Brindley, C. (2005) 
90 Hamilton, G. (1996) s. 13 
91 Watson, J. och McNaughton, M. (2007) 
92 Hamilton, G. (1996) s. 13 
93 Brindley, C. (2005) 
94 Watson, J. och McNaughton, M. (2007) 
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vardagliga val. Allmänna könsskillnader ska alltså inte tolkas som generella 

personlighetsdrag eftersom de kan vara specifika för sammanhanget. En viktig faktor 

som påverkar beteende under risk är personernas förtrogenhet eller erfarenhet av 

situationen.95  

 

Utformningen av beslutsfrågor kan också påverka riskbeteende. Powell och Ansic 

hänvisar till Disksons forskning som visat att beteendeskillnader är mer uttalade när 

beslutsproblem är formade i termer av att förlora till skillnad mot när de är 

formulerade i termer av att vinna. Om man dessutom undersöker en situation som är 

könsfördomsfull, alltså anses mer lämplig för en man/kvinna, blir skillnaderna ännu 

större.96

 

På liknande sätt kan typen av beslutsproblem variera med nivån av osäkerhet eller 

kostnader som är associerade med risken. Powell och Ansic refererar till Hudgens och 

Fatkin som har funnit könsskillnader i riskpreferens endast i situationer med låg 

sannolikhet för framgång, och de argumenterar för att könsskillnader är mer uttalade 

när det är en större grad av osäkerhet i beslutssituationen.97  

 

Skillnader i strategier vid beslutstagande kan också påverkas av förtrogenheten eller 

könslämplighet av en uppgift. Powell och Ansic skriver att Hudgens och Fatkin har 

funnit att män tar längre tid på sig att ta beslut under risk än kvinnor. Vanligtvis tittar 

män efter numerisk information medan kvinnor tittar efter visuella mönster, vilket 

kommer av att kvinnor i genomsnitt har överlägsna verbala skickligheter medan män i 

genomsnitt har överlägsna numeriska skickligheter. Skillnader i strategi ska dock inte 

tolkas som generella personlighetsdrag. Skillnaderna mellan könen, i tid de tar på sig 

att fatta beslut, kan förändras om könslämpligheten hos uppgiften ändras.98  

 

De metodologiska frågorna som är identifierade ovan föreslår att bevisen av att det 

finns könsskillnader i riskpreferenser borde vara närmare länkade till den specifika 

situationen än till generella personlighetsdrag.99

                                                 
95 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
96 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
97 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
98 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
99 Powell, M. och Ansic, D. (1997) 
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3.4 Teorimodell 
I denna modell ges en överblick över teorin. Beskrivning av hur en företagsam person 

är kan ske med entreprenörskapsteorin. Det finns både kvinnor och män som är 

entreprenörer/företagare, och de är därmed delar av genussystemet. Man kan ha olika 

preferens för risk, och detta påverkar vilka ekonomiska beslut man fattar. En 

förklaring är att det beror på om man är kvinna eller man, vilket leder till att det finns 

könsskillnader i riskbenägenhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2. Teorimodell. Källa: Egen 
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3.5 Hypotesformulering 

Kön är enligt teorin en faktor som påverkar riskbenägenheten. I tidigare forskning 

finns det konsekventa bevis på att det finns könsskillnader i riskpreferens vid 

finansiellt beslutsfattande. Det man har kommit fram till är att kvinnor tar mindre risk 

än män. Om vi kommer fram till att det finns ett samband vill vi se vad det kan finnas 

för förklaringar till detta. Det finns många teorier om varför det finns könsskillnader i 

riskbenägenhet, och vi har därför utgått från dem när vi ställt våra övriga enkätfrågor. 

Motiveringar till varje fråga finns i bilaga 2. Vår första hypotes är: 

H1: Det finns ett samband mellan kön och riskbenägenhet.  

 

Eftersom det ännu är olöst om könsskillnader i riskbenägenhet inte beror på andra 

faktorer än just kön känns det viktigt att testa om det finns samband mellan andra 

variabler och risk. Näst följande hypoteser är därför utformade efter andra faktorer 

som enligt teorin också kan påverka riskbenägenhet. En sådan faktor är ålder. Därför 

har vi formulerat denna hypotes:   

H2: Riskbenägenhet beror på ålder.  

 

Teorin säger att om man är i bildningsfasen eller precis har startat sitt företag är man 

inte medveten om de risker som finns och man har inte så mycket erfarenhet, därför 

tar man mer risk. Detta ledde till att vi formulerade denna hypotes: 

H3: Det finns ett samband mellan hur lång erfarenhet man har av att driva företag 

och hur mycket risk man tar. 

 

Enligt teorin är kvinnors lägre inkomst en orsak till att de tar mindre risk än män. Vi 

ville därför veta om inkomst är en faktor som påverkar risktagande, vilket resulterade 

i denna hypotes: 

H4: Det finns ett samband mellan hur mycket man tar ut till sig själv varje månad och 

hur mycket risk man tar. 

 

Vad man har för mål med sitt företag är vårt eget antagande om vad som kan tänkas 

påverka risktagandet hos en egenföretagare. Vi har därför utformat denna hypotes: 

H5: Det finns ett samband mellan om man har som huvudsakligt mål att tjäna pengar 

och risktagande. 
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4 Empiri 
 

 detta kapitel presenterar vi resultaten från enkätundersökningen i den ordning 

som frågorna följer i enkäten. Presentationen sker i form av tabeller, diagram 

eller text.  

 I
 

I investeringsscenarierna där respondenterna kan svara på en skala från 1 till 7 har vi 

översatt det till att de som svarat 1-2 är riskfientliga, de som svarat 3-5 är riskneutrala 

och de som svarat 6-7 är riskälskare. I andra frågor betyder 1 på skalan att de inte alls 

tycker att ett påstående stämmer in och 7 att det stämmer väldigt väl.  Frågorna finns i 

fullständig form i bilaga 1.  

 

Fråga 1: Kön? 

Av de svarande var 33 % kvinnor 

och 67 % män. 

 

Fråga 2: Ålder? 

Åldersfördelningen på 

respondenterna visas i diagrammet 

bredvid.  
 

                        
 
 
 
             Diagram 1. Ålder 

 

 

Fråga 3: Vilka personer ingår i ditt hushåll? 

På denna fråga kunde de svara mer än ett alternativ. Fördelningen över svaren 

presenteras i tabellen nedan.  

Kön 

30 
eller 

yngre

31-40 41-50 51-60 61 
eller 
äldre

Ålder

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pr
oc

en
t

Kön
Kvinna
Man

Jag bor själv Make/maka/sambo Barn Annan/andra 

Kvinna 17 % 79 % 33 % 0 % 

Man 16 % 84 % 20 % 0 % 

Totalt 16 % 82 % 36 % 0 % 
                                    Tabell 1. Personer i hushållet 
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Fråga 4: Har du något annat avlönat arbete utöver ditt företag? 

Kön Ja  Nej Totalt 

Kvinna 37 % 63 % 100 % 

Man 33 % 67 % 100 % 

Totalt 34 % 66 % 100 % 
                         Tabell 2. Annat arbete 

 
 

Fråga 5: Vad har du för utbildning inom företagsekonomi?   

På denna fråga kunde de svara mer än ett alternativ. De som svarat att de har annan 

utbildning har angett att de antingen har endast några högskolepoäng inom ekonomi 

(ingick i annan utbildning) eller att de har gått någon slags starta eget kurs.  

Kön Ingen Gymnasial Högskola/universitet Annan 

Kvinna 42 % 38 % 13 % 13 % 

Man 39 % 20 % 24 % 14 % 

Totalt 40 % 26 % 20 % 14 % 
                          Tabell 3. Utbildning 
 

 

Fråga 6: Hur lång erfarenhet har 

du av att driva eget företag?  

I diagrammet bredvid visas 

fördelningen av de svarande på 

denna fråga. Det var en person som 

inte svarade.  

0-2 3-10 11-20 21 eller 
mer

Erfarenhet av att driva 
eget företag, antal år

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pr
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Man

 
 Diagram 2. Erfarenhet 
av att driva företag  
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Fråga 7: I vilken bolagsform driver du ditt företag?  

I tabellen kan vi se att det är en majoritet som driver sina företag som enskild firma. 

Kön Aktiebolag Handels- 

bolag 

Kommandit-

bolag 

Enskild 

firma  

Annat Totalt 

Kvinna 21 % 0 %   0 % 79 % 0 % 100 % 

Man 33 % 4 % 0 % 63 % 0 % 100 % 

Totalt 29 % 3 % 0 % 68 % 0 % 100 % 
                      Tabell 4. Bolagsform 

 

 

Fråga 8: Hur många anställda har 

ditt företag? 

 I detta diagram kan vi se att en stor 

majoritet är ensamma i sitt företag. 

1,0 1,5 2,0 4,0 14,0 23,0 35,0

Antal anställda

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Pe

rc
en

t
Kön
Kvinna
Man

 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3. Antal anställda 

 

 

 

Fråga 9: Vilken bransch verkar ditt företag i?  

Av svaren på denna fråga kan utläsas att våra respondenter arbetar i väldigt spridda 

branscher, allt från skogsbranschen till advokatverksamhet. 
  
 

Fråga 10: Har du någon tidigare erfarenhet av den bransch som du driver ditt 

nuvarande företag i? 

 Kön Ja Nej Totalt 

Kvinna 71 % 29 % 100 % 

Man 86 % 14 % 100 % 

Totalt 81 % 19 % 100 % 
                                       Tabell 5. Tidigare erfarenhet av bransch 
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Fråga 11: Hur stor var omsättningen, ungefär, i ditt företag under ditt företags 

senaste räkenskapsår? 

På denna fråga svarade respondenterna att de har en omsättning på allt mellan -50 000 

och 15,5 miljoner kr. Medelomsättningen är drygt 1 miljon kr. Det var 9 respondenter 

som inte svarade på denna fråga.  

 

Fråga 12: Hur har du till största del finansierat din verksamhet? 

Kön Eget kapital Lån Bidrag  Annat Totalt 

Kvinna 88 % 8 % 0 % 4 % 100 % 

Man 78 % 20 % 0 % 2 % 100 % 

Totalt 81 % 16 % 0 % 3 % 100 % 
              Tabell 6. Finansieringssätt av verksamheten 

 

Fråga 13: Hade du någon förebild inom företagande innan du startade ditt eget 

företag? 

Av kvinnorna var det 36 % som hade någon förebild och av männen var det 22 %. 

Totalt hade 27 % av respondenterna någon förebild innan de startade sitt företag, och 

73 % hade inte det. Det var 2 personer som inte svarade på denna fråga.  

 

Fråga 14: Om ja, vilka förebilder hade du? 

Detta är en uppföljningsfråga till föregående, vi ville veta vilka förebilder de hade. I 

denna fråga var det möjligt att svara flera alternativ. De som svarat att de hade någon 

annan som förebild har till exempel angett tidigare chef/arbetskollegor, Percy 

Barnevik och ”branschpersonligheter” som förebilder. 

Kön Någon i 

familjen 

Någon i 

släkten 

Någon vän Annan 

Kvinna 33 % 7 % 40 % 50 % 

Man 42 % 11 % 26 % 37 % 

                   Tabell 7. Förebilder 
 

Fråga 15: Hade du någon tidigare erfarenhet av företagande innan du startade ditt 

eget? Av kvinnorna var det 44 % som hade tidigare erfarenhet av företagande, och av 

männen var det ungefär hälften (51 %) som hade tidigare erfarenhet. Bortfallet var i 

denna fråga 1 person.  
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Fråga 16: Vad är det huvudsakliga målet med ditt företag?  

Resultatet av hur respondenterna svarade på denna fråga kan ses i diagrammet. Det 

var en mycket högre andel män än kvinnor som svarat att det huvudsakliga målet med 

företaget är att tjäna 

pengar, medan andelen 

kvinnor är 

överrepresenterade på 

alternativet ”förverkliga 

mina drömmar”. I de 

övriga alternativen var 

det förhållandes jämnt 

mellan könen.  
Diagram 4. Huvudsakligt mål 
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Fråga 17: Hur stor ersättning tar du ut till dig själv, i genomsnitt, från ditt företag 

dan kan vi se att det bara är män som tar ut 30 000 kr eller mer, och 

iagram 5. 

varje månad?  

I diagrammet ne

att många kvinnor tar ut mellan 5 000 och 10 000 kr. Detta tyder på att kvinnorna i 

genomsnitt tar ut mindre än männen. Det var 9 personer som valde att inte svara på 

denna fråga.  
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Fråga 18: Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två alternativ. Vilket 

skulle du välja? 

Här valde 78 % av kvinnorna alternativ 1 och 22 % alternativ 2. Av männen valde 

81 % alternativ 1 och 19 % alternativ 2. Bortfallet var här 3 personer. En stor 

majoritet valde alltså det säkra alternativet. 

 

Fråga 19: Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två alternativ. Vilket 

skulle du välja?  

Här valde 52 % av kvinnorna alternativ 1 och 48 % alternativ 2. Av männen valde 

75 % alternativ 1 och 25 % alternativ 2. Det är alltså fler män än kvinnor som skulle 

välja det alternativ där det var säkert att deras vinst skulle öka med något mellan 7 % 

och 13 %. Denna fråga är obesvarad av 3 personer.  

 

Fråga 20: Tänk dig att vinsten i din verksamhet är 200 000 kr/ år. Du står inför en 

investering som kostar 50 000 kr. Sannolikheten är 50 % för att din vinst ökar med 

100 000 kr och 50 % att du förlorar 50 000 kr. Hur villig skulle du vara att göra 

investeringen?  

Till höger har vi 

presenterat 

svarsfrekvensen från 

denna fråga uppdelat på 

kön. Det är mer än 

dubbelt så många män 

som kvinnor som inte alls 

skulle vara villiga att göra 

investeringen.   

 
Diagram 6.  
Investeringsbeslut 3 

Figur 6 
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Fråga 21: Hur van är du vid d

typ av beslut? 

enna 

I diagrammet kan man se en tydlig 

trend att kvinnorna är mindre vana 

vid den typ av beslut den typ av 

beslut som exemplifierades i fråga 

20, medan männens svar är mer 

jämnt fördelat över 

svarsalternativen. 
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Vana vid denna typ av 
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                      Diagram 7. Vana vid beslut 
 

 

 

Fråga 22: Antag att du gjorde investeringen i fråga 20 och det lyckades. Du står nu 

inför ännu en investering som kostar 50 000 kr. Sannolikheten är 50 % att din vinst 

ökar med ytterligare 100 000 kr, och 50 % att du förlorar 50 000 kr. Hur villig skulle 

du nu vara? 

I detta diagram ser vi hur villiga 

kvinnor och män skulle vara att göra 

en ytterligare investering efter den i 

fråga 20. Antal personer som inte 

svarat på denna fråga är 2.  

 

 

 

 
Diagram 8. Investeringsbeslut 4 1 2 3 4 5 6 7
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Fråga 23: Tänk dig att du får en order från en kund (medelstor för ditt företag). 

Sannolikheten är 50 % för att kunden kommer att betala. Hur villig skulle du vara att 

genomföra ordern? 

Fråga 24: Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten 

är 50 % att du, tack vare kampanjen, kommer att öka din vinst. Hur villig skulle du 

vara att satsa? 

Fråga 25: Tänk dig att du får en order från en kund (medelstor för ditt företag). 

Sannolikheten är 50 % för att kunden inte kommer att betala. Hur villig skulle du vara 

att genomföra ordern? 

Fråga 26: Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten 

är 50 % att det inte blir någon effekt alls, på din vinst, efter kampanjen. Hur villig 

skulle du vara att satsa? 

I de fyra sista scenarierna har vi blandat två olika beslutssituationer. Det ena handlar 

om att acceptera en order från en kund och det andra om att genomföra en 

marknadsföringskampanj. I diagrammen ser vi fördelningen av svaren uppdelat på 

kvinnor och män. Fråga 23, 24 och 25 har vardera ett bortfall. På fråga 26 valde 3 

personer att inte svara. 
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Diagram 9.  
Marknadsföringskampanj, positivt formulerad 
      

Diagram 10. Marknadsföringskampanj, negativt 
formulerad    
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Diagram 11. Order, positivt formulerad     
 

Diagram 12. Order, negativt 
formulerad 

 

 

Fråga 27: Hur stort självförtroende anser du att du har vid beslut under risk? 

Fråga 28: Hur mycket tror du på dig själv när det handlar om att du kan uppnå dina 

mål? Vi kan se i diagram 13 att kvinnorna i allmänhet anser att de har sämre 

självförtroende än vad männen anser sig ha. I diagram 14 ser vi att ingen har svarat 

lägre än 3. Bortfallet på dessa frågor är 2 på varje.  
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Diagram 13. Självförtroende 

Diagram 14. Tro på sig själv 
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Fråga 29: I vilken utsträckning är du rädd 

för att negativa händelser ska påverka 

möjligheten att uppnå dina mål?  

Här ser vi i vilken utsträckning kvinnor och 

män är rädda för att negativa händelser ska 

påverka möjligheten att uppnå sina mål. 

Här är det 2 personer som valt att inte svara.  
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Diagram 15. Negativa händelser 

 

 

 

 

Fråga 30: Hur ofta anser du att du tar det 

säkra före det osäkra vid ekonomiska b

i ditt företag?  

eslut 

Här ser vi att det inte är någon större 

skillnad mellan hur kvinnorna och männen 

har svarat. Bortfallet är här en person.   
 

Diagram 16. Det säkra före det osäkra 
 

 
 

 

Fråga 31: Hur ofta brukar du, innan du 

fattar ekonomiska beslut, ta reda på 

information kring situationen? 

Här ser vi att de flesta alltid eller nästan 

alltid tar reda på information. En person har 

valt att inte ta ställning i denna fråga.  

 
 Diagram 17. Tar reda på information 
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Fråga 32: Hur bra stämmer följande 

påstående in på dig? Jag är optimistisk. 

Här ser vi att de flesta anser sig vara 

ganska optimistiska. En person har låtit bli 

att svara på denna fråga. 
 
 
 

Diagram 18. Optimistisk 
 
 
 

 

 

 

Fråga 33: Hur bra stämmer följande 

påstående in på dig? Jag är riskbenägen. 

Här ser vi att det bara är män och inte 

någon kvinna som svarat högre än 5. 

Bortfallet var 2 personer i denna fråga.  
 
 
 
 

Diagram 19. Riskbenägen 
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Fråga 34: Hur feminin känner du dig?  

Fråga 35: Hur maskulin känner du dig? 

1 2 3 4 5 6 7

Feminin

Här ser vi att det finns både några kvinnor som känner sig ganska maskulina och 

några män som känner sig ganska feminina. Det var en person som inte svarade på 

fråga 34.  
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Diagram 20. Feminin     
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Diagram 21. Maskulin 
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5 Analys 

är testar våra hypoteser och diskuterar resultaten från enkätundersökningen. 

Vi beskriver även de samband vi funnit mellan olika variabler, och förklarar 

sambanden med hjälp av kopplingar till teorin. 

 H
 

Andelen kvinnor som svarat på enkäten (33 %) jämfört med män (67 %) är en ganska 

bra avspegling av hur många av de nystartade företag i Sverige som startas av kvinnor 

(ca 30 %).  

 

5.1 Hypotesprövning  

H1: Det finns ett samband mellan kön och riskbenägenhet.  

 

Först har vi gjort ett test där vi använder fråga 18 och 19 (som vi i fortsättningen 

kommer att kalla investeringsbeslut 1 och 2) som mått på riskpreferens hos 

respondenterna. Här har vi slagit ihop respondenternas svar i investeringsbeslut 1 och 

2 för att bara behöva göra ett test. Svarssumman 2 betyder att de har svarat 1 på båda 

frågorna och är därav riskfientliga, 3 att de har svarat 1 på den ena frågan och 2 på 

den andra och är därför riskneutrala och 4 att de har svarat 2 på båda frågorna och är 

då riskälskare.  

 Kön * Investeringsbeslut 1 & 2 Crosstabulation

12 5 6 23
13,9 6,5 2,6 23,0

52,2% 21,7% 26,1% 100,0%

27,9% 25,0% 75,0% 32,4%

16,9% 7,0% 8,5% 32,4%
31 15 2 48

29,1 13,5 5,4 48,0
64,6% 31,3% 4,2% 100,0%

72,1% 75,0% 25,0% 67,6%

43,7% 21,1% 2,8% 67,6%
43 20 8 71

43,0 20,0 8,0 71,0
60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total

Kvinna

Man

Kön

Total

2 3 4
Investeringsbeslut 1 & 2

Total
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8. Korstabell: kön och investeringsbeslut 1 & 2 
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Av tabellen kan vi utläsa att både de flesta kvinnor och män är riskfientliga, men det 

är fler män än kvinnor som är neutrala och fler kvinnor än män som är riskälskare.  
 

 
Chi-Square Tests

7,526a 2 ,023
7,023 2 ,030

3,801 1 ,051

71

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,59.

a. 

Här är p-värdet 0,023, det betyder 

att vi inte kan förkasta hypotesen. 

Vi kan alltså påvisa ett samband 

mellan riskbenägenhet och kön 

med dessa två investeringsbeslut 

som mått på riskpreferens  
Tabell 9. Chi-två test: kön & investeringsbeslut 1 & 2 
 

 

 

Sedan har vi gjort ett test där vi använder frågorna 20, 22, 23, 24, 25 och 26 (som vi i 

fortsättningen kommer att kalla investeringsbeslut 3 till 8) som mått på riskpreferens 

hos respondenterna. Även här har vi slagit ihop respondenternas svar på frågorna för 

att det inte ska bli så många tester samt för att öka chansen att så många celler som 

möjligt ska ha en förväntad frekvens större än 5, vilket är en förutsättning för att 

använda chi-två test. Vi har för varje respondent räknat ihop svarspoängen på de sex 

frågorna. Den högsta poäng de kan få är 42, vilket innebär att de har svarat 7 på alla 

frågorna. Sedan har vi delat in poängen i tre olika kategorier. Kategori 1 innebär att de 

har fått en poäng på 0-14, kategori 2 betyder att de har fått en poäng på 15-28 och 

kategori 3 att de har fått 29-42 poäng. Vi har sedan översatt detta till att de som ingår i 

kategori 1 är riskfientliga, de i kategori 2 är neutrala och de i kategori 3 är riskälskare.  
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abell 10. Korstabell: kön & investeringsbeslut 3 till 8 

v männen är de flesta riskfientliga, men av kvinnorna är de flesta riskneutrala. Även 

detta test är det fler kvinnor än män som är riskälskare.  

te finns något signifikant samband (p-värde: 0,222) mellan 

kön och riskbenägenhet. Vi kan 

därför inte med dessa sex 

investeringsbeslut som mått på 

riskpreferens påvisa något 

samband mellan risktagande och 

kön vilket gör att hypotesen 

förkastas.  
abell 11. Chi-två test: kön & investeringsbeslut 3 till 8 

en våra resultat tyder på att 

att kvinnliga företagare är mer riskbenägna 

n andra kvinnor, och om det skulle vara så, kanske de har blivit företagare tack vare 

å

förklaringar. I det första testet använde vi bara två fr

medan vi i det andra hade slagit samman svaren från sex frågor. I de två första 

Kön * Investeringsbeslut 3 till 8 Crosstabulation

9 13 2 24
11,8 11,2 1,0 24,0

37,5% 54,2% 8,3% 100,0%

25,0% 38,2% 66,7% 32,9%

12,3% 17,8% 2,7% 32,9%
27 21 1 49

24,2 22,8 2,0 49,0
55,1% 42,9% 2,0% 100,0%

75,0% 61,8% 33,3% 67,1%

37,0% 28,8% 1,4% 67,1%
36 34 3 73

36,0 34,0 3,0 73,0
49,3% 46,6% 4,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

49,3% 46,6% 4,1% 100,0%

Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Kön
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total

Kvinna

Man

Kön

Total

1 2 3
Investeringsbeslut 3 till 8

Total

T
 

A

i 
 
 
 
Detta test visar att det in

Chi-Square Tests

T
 

Teorin säger att kvinnor är mindre riskbenägna än män, m

det är tvärtom. Det skulle kunna vara så 

ä

att de vågar ta risker. Att vi fått olika svar p  testerna kan ha metodologiska 

ågor som mått på riskbenägenhet, 

3,007a 2 ,222
2,921 2 ,232

2,750 1 ,097

73

Asymp. Sig.
(2-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,99.

a. 
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frågorna finns bara två svarsalternativ, vilket gör att det är ett kort avstånd 

poängmässigt mellan att vara riskfientlig och riskälskare och då är det lätt att till 

exempel någon som egentligen är riskfientlig hamnar i kategorin riskneutral. Vi anser 

om om man då finner ett samband är 

indre att det är slumpen eller vad varje fråga handlar om har påverkat hur 

att det är säkrare att använda fler frågor efters

risken m

respondenten svarat. Eftersom vi fann ett samband i det första testet men inte det 

andra kan det antingen bero på de metodologiska förklaringar vi nyss redogjort för 

eller att det är beslutssituationen som har betydelse för riskbenägenheten. 

 

 

H2: Riskbenägenhet beror på ålder.  

 

En annan faktor vi vill testa är ålder eftersom det enligt teorin kan påverka 

riskbenägenheten. För att det inte ska vara för få förväntade frekvenser i varje cell när 

vi ska genomföra chi-två testet, har vi här slagit samman ålderskategorin 30 eller 

yngre med 31-40 (åldersintervall 1), och de tre resterande med varandra 

(åldersintervall 2). Först har vi använt investeringsbeslut 1 och 2 som mått på 

riskbenägenhet och sedan investeringsbeslut 3 till 8.  

Åldersintervall * Investeringsbeslut 1 & 2 Crosstabulation

Tabell 12. Korstabell: ålder & Investeringsbeslut 1 & 2 
 

7 1 2 10
6,1 2,8 1,1 10,0

70,0% 10,0% 20,0% 100,0%

16,3% 5,0% 25,0% 14,1%

9,9% 1,4% 2,8% 14,1%
36 19 6 61

36,9 17,2 6,9 61,0
59,0% 31,1% 9,8% 100,0%

83,7% 95,0% 75,0% 85,9%

50,7% 26,8% 8,5% 85,9%
43 20 8 71

43,0 20,0 8,0 71,0
60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total

1

2

Åldersintervall

Total

2
Investeringsbeslut 1 & 2

3 4 Total
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Av tabellen kan vi se att det är flest i båda åldersintervallen som är riskfientliga me

åldersintervall 1 är det både fler som är riskfientliga och fler som är riskbenägna än de 

rsintervall 2. 
 
 

Vi kan inte påvisa något 

samband mellan ålder och 

risktagande (p-värde: 0,313). 

Därför förkastar vi hypotesen. 

 

 
bell 13. Chi-två test: ålder & investeringsbeslut 1 & 2 
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Åldersintervall * Investeringsbeslut 3 till 8 Crosstabulation

1 8 1 10
4,9 4,7 ,4 10,0

10,0% 80,0% 10,0% 100,0%

2,8% 23,5% 33,3% 13,7%

1,4% 11,0% 1,4% 13,7%
35 26 2 63

31,1 29,3 2,6 63,0
55,6% 41,3% 3,2% 100,0%

97,2% 76,5% 66,7% 86,3%

47,9% 35,6% 2,7% 86,3%
36 34 3 73

36,0 34,0 3,0 73,0
49,3% 46,6% 4,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

49,3% 46,6% 4,1% 100,0%

Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Åldersintervall
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total

1

2

Åldersintervall

Total

1 2 3
Investeringsbeslut 3 till 8

Total

n i 

i ålde

Ta
 

 3 till 8 som mått på riskpreferens.  

Av denna tabell kan vi utläsa att respondenterna i åldersintervall 1 är mer riskneutrala 

än de i åldersintervall 2, medan de i åldersintervall 2 är mer riskfientliga.  

 

 

 

 

Chi-Square Tests

Här nedan följer testet med investeringsbesluten

Tabell 14. Korstabell: ålder & Investeringsbeslut 3 till 8 
 

2,323a 2 ,313
2,577 2 ,276

,001 1 ,972

71

Asymp. Sig.
(2-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,13.

a. 
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Här kan vi påvisa ett signifikant 

samband mellan ålder och 

riskbenägenhet (p-värde: 0,025). Vi 

kan därför inte förkasta hypotesen 

med investeringsbeslut 3 till 8 som 

mått.  
Tabell 15. Chi-två test: ålder & investeringsbeslut 3 till 8 
 

Det första testet motsäger alltså teorin om att ålder påverkar riskbenägenheten medan 

det andra testet styrker den. Det skulle även i detta fall kunna bero på 

beslutssituationen.  Vi är medvetna om att det egentligen är för många celler som inte 

har tillräckligt högt förväntat värde, därför bör dessa test ses med försiktighet. 

Chi-Square Tests

 

 

H3: Det finns ett samband mellan hur lång erfarenhet man har av att driva företag 

och hur mycket risk man tar. 

 

Fö tt på 

skpreferens eftersom vi egentligen anser att detta är ett säkrare mått och för att ett 

st med investeringsbeslut 1 och 2 gav fler celler med ett förväntat värde under 5.  

r att testa denna hypotes använde vi investeringsbeslut 3 till 8 som må

ri

te

 

7,390a 2 ,025
8,262 2 ,016

7,079 1 ,008

73

Asymp. Sig.
(2-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,41.

a. 



Erfarenhet av att driva eget företag, antal år * Investeringsbeslut 3 till 8 Crosstabulation

Tabe
 

 har 

ll 16. Korstabell: erfarenhet av att driva företag & investeringsbeslut 3 till 8 

Av tabellen ovan kan vi utläsa att ingen är särskilt riskbenägen. Av dem som

drivit företag i 0-2 år är två tredjedelar riskfientliga. Det är ingen i denna kategori som 

är riskälskare. Detta kan kanske bero på att de känner sig osäkra och tar därför de 

säkra alternativen före de osäkra. Den kategori som har störst andel riskneutrala är de 

som drivit företag i 3-10 år, och det är 56 %. Av dem som haft företaget i 11-20 och 

21 år eller mer är de flesta riskfientliga. Detta kanske beror på att de är mer aktsamma 

om företaget de har byggt upp.  

 

 

 

 

 
 

4 2 0 6
3,0 2,8 ,3 6,0

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

11,1% 6,1% ,0% 8,3%

5,6% 2,8% ,0% 8,3%
11 18 3 32

16,0 14,7 1,3 32,0

34,4% 56,3% 9,4% 100,0%

30,6% 54,5% 100,0% 44,4%

15,3% 25,0% 4,2% 44,4%
11 5 0 16
8,0 7,3 ,7 16,0

68,8% 31,3% ,0% 100,0%

30,6% 15,2% ,0% 22,2%

15,3% 6,9% ,0% 22,2%
10 8 0 18
9,0 8,3 ,8 18,0

55,6% 44,4% ,0% 100,0%

27,8% 24,2% ,0% 25,0%

13,9% 11,1% ,0% 25,0%
36 33 3 72

36,0 33,0 3,0 72,0

50,0% 45,8% 4,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 45,8% 4,2% 100,0%

Count
Expected Count
% within Erfarenhet av att
driva eget företag, antal år
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Erfarenhet av att
driva eget företag, antal år
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Erfarenhet av att
driva eget företag, antal år
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Erfarenhet av att
driva eget företag, antal år
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total
Count
Expected Count
% within Erfarenhet av att
driva eget företag, antal år
% within
Investeringsbeslut 3 till 8
% of Total

0-2

3-10

11-20

Erfarenhet av
att driva eget
företag, antal
år

21 eller mer

Total

1 2 3
Investeringsbeslut 3 till 8

Total
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 Vi kan inte påvisa något samband 

mellan hur lång erfarenhet man har 

av att driva företag och risktagande 

(p-värde: 0,198). Vi förkastar 

därför hypotesen. 
 

abell 17. Chi-två test: erfarenhet av att driva företag & investeringsbeslut 3 till 8 
 

n i b

detta fall. Även detta test måste ses med försiktighet då det inte

 

 

H4: Det finns ett samband mellan hur mycket man varje månad och 

Chi-Square Tests

T

Teorin om att man skulle vara mer riskbenäge ildningsfasen håller alltså inte i 

 uppfyller tumregeln. 

 tar ut till sig själv 

hur mycket risk man tar. 

 

Här har vi kategoriserat dem som tar ut från 0 kr till 20 000 kr från sitt företag i 

genomsnitt varje månad som 1, och de som tar ut mer än 20 000 kr som 2.  

 

 
Tabell 18. Korstabell: ersättning & Investeringsbeslut 1 & 2 
 

8,594a 6 ,198
9,813 6 ,133

1,611 1 ,204

72

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,25.

a. 

Ersättning * Investeringsbeslut 1 & 2 Crosstabulation

30 12 8 50
30,3 14,1 5,6 50,0

60,0% 24,0% 16,0% 100,0%

69,8% 60,0% 100,0% 70,4%

42,3% 16,9% 11,3% 70,4%
13 8 0 21

12,7 5,9 2,4 21,0
61,9% 38,1% ,0% 100,0%

30,2% 40,0% ,0% 29,6%

18,3% 11,3% ,0% 29,6%
43 20 8 71

43,0 20,0 8,0 71,0
60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

Count
Expected Count
% within Ersättning
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Ersättning
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Ersättning
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total

1Ersättning

2

Total

2 3 4
Investeringsbeslut 1 & 2

Total
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Av tabellen ovan kan vi se att de flesta av både av dem som tar ut 20 000 

ndre och de som tar ut mer än 20 000 kr är riskfientliga. Det är fler som

riskneutrala av dem med en högre ersättning än dem med en lägre. Det är 16 

dem som har en lägre ersättning som är riskälskare, medan hos dem som tar ut e

större ersättning är det ingen som är det.  

 

Vi kan inte på påvisa ett 

samband mellan hur mycket m

tar ut till sig själv varje må

och hur mycket risk ma

(p-värde: 0,110). Hypotesen 

förkastas därför.  

kr eller 

mi  är 

% av 

n 

an 

nad 

n tar 

bell 19. Chi-två test: ersättning & Investeringsbeslut 1 & 2 

etta går alltså emot teorin som säger att ju lägre inkomst man har, desto färre risker 

 

 

Chi-Square Tests

Ta
 

D

tar man. På denna fråga är det fundersamt om dem som angett 5 eller 30 kr är 

sanningsenliga eller om de egentligen menar 5 000 och 30 000 kr. Därför kan 

resultatet vara missvisande och bör ses med försiktighet. 

 

H5: Det finns ett samband mellan om man har som huvudsakligt mål att tjäna pengar

och risktagande. 

 

Vi har här jämfört svarsalternativet ”tjäna pengar

sammanslagna svarsalternativen ”förverkliga m

själv”, ”få göra det jag tycker är roligt” och ”annat”

enbart gjort test med investeringsbeslut 1 och 2 som

eringsbeslut 3 till 8 gav fler celler med ett förväntat värde under 5.  

” som vi kodat som 1, med de 

ina drömmar”, ”få bestämma 

, vilka vi kodat som 2. Här har vi 

 mått på riskbenägenhet eftersom 

ett test med invest
 
 

4,412a 2 ,110
6,605 2 ,037

,983 1 ,321

71

Asymp. Sig.
(2-sided)Value df

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,37.

a. 

 55



Huvudsakligt mål med företagande * Investeringsbeslut 1 & 2 Crosstabulation

 56

Chi-Square Tests

4,195a 2 ,123
6,313 2 ,043

3,816 1 ,051

71

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,25.

a. 

 
Tabell 20. Korstabell: huvudsakligt mål & investeringsbeslut 1 & 2 
 
Ovan kan vi se att de som har som huvudsakligt mål att tjäna pengar med sitt företag 

är mer riskfientliga än de som har andra mål med sitt företag, det är ingen i denna 

grupp som är riskälskare. Det kan kanske bero på att om man vill tjäna pengar så 

väljer man det alternativ där man är helt säker på att man kommer att göra det. Av 

dem som har andra mål än att tjäna pengar är de flesta också riskfientliga men det är 

samtidigt nästan 16 % i denna grupp som är riskälskare.  
 
 

 

Vi kan inte påvisa ett samband 

mellan variablerna mål med 

ch riskpreferens (p-företaget o

värde: 0,123). Vi förkastar därför 

hypotesen.  

 
Tabell 21. Chi-två test: huvudsakligt mål & investeringsbeslut 1 & 2 

15 5 0 20
12,1 5,6 2,3 20,0

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

34,9% 25,0% ,0% 28,2%

21,1% 7,0% ,0% 28,2%
28 15 8 51

30,9 14,4 5,7 51,0

54,9% 29,4% 15,7% 100,0%

65,1% 75,0% 100,0% 71,8%

39,4% 21,1% 11,3% 71,8%
43 20 8 71

43,0 20,0 8,0 71,0

60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

60,6% 28,2% 11,3% 100,0%

Count
Expected Count
% within Huvudsakligt
mål med företagande
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Huvudsakligt
mål med företagande
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total
Count
Expected Count
% within Huvudsakligt
mål med företagande
% within
Investeringsbeslut 1 & 2
% of Total

1

2

Huvudsakligt mål
med företagande

Total

2 3 4
Investeringsbeslut 1 & 2

Total
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5.2 Analys av andra variabler 

 som vi tyckte var intressanta att ha 

frågorna är positivt formulerade är att man blir ri h om de är negativt 

formulerade blir man riskälskare. Expected utility theory menar däremot att 

ren är rationell. I diagram 9 

pirikapitlet kan vi se att respondenterna inte 

d att det var 50 % risk att marknadsföringskampanjen inte skulle ha 

effekt var både kvinnorna och männen mer negativt inställda till att genomföra den, 

 

utssituationen 

ut 3) och hur 

ana de är av denna typ av beslut enligt vad de svarat i fråga 21. 
 

Nedan följer analysering av de andra variablerna

med i enkäten. 

5.2.1 Beslutsfrågornas formulering 

Enligt Prospect theory är det viktigt hur beslutsfrågor är formulerade. Effekten av att 

skfientlig oc

formuleringen inte bör ha någon betydelse om beslutsfatta

och 10 (marknadsföringskampanjen) i em

svarat likadant även om det enda som skiljer frågorna är utformningen. När det 

uttryckligen sto

än när det stod att det var 50 % chans att marknadsföringskampanjen skulle bidra till

att öka deras vinst.  Vi kan därför se att formuleringen har betydelse. Här är det ingen 

skillnad mellan kvinnorna och männen, utan detta verkar gälla allmänt för alla 

respondenter. Dock är effekten av formuleringen motsatt till vad prospect theory säger. 

Våra respondenter är mer riskfientliga när frågan är negativt formulerad och mer 

positiva när frågan är positivt utformad.  

 

I diagram 11 och 12 (om att acceptera en kundorder) kan vi se att det inte har någon 

betydelse om frågan är positivt eller negativt formulerad. De flesta respondenterna är 

riskfientliga i båda fallen. Detta ger alltså stöd åt expected utility theory. 

 

Att respondenterna inte är lika riskbenägna i frågan om att acceptera kundordern som 

i frågan om marknadsföringskampanjen styrker teorin om att beslutssituationen har 

betydelse för riskbenägenheten.  

5.2.2 Vana av besl

Teorin säger att risktagande påverkas av hur förtrogen man är vid olika beslut. Vi 

undersöker här med hjälp av korrelationskoefficienten om det finns ett linjärt 

samband mellan vad respondenterna svarat på fråga 20 (investeringsbesl

v



 

 

 

 

 

band 

 

cienten betyder att ju 

r riskbenägna är de. Detta 

vf rtroende 

Teorin säger att de som har ett yrke med stabil lön är riskfientliga. Det borde betyda 

 arbete utöver sitt företag är riskfientliga 

 de då har säkrat en inkomstkälla). Det är en liten större andel av kvinnorna 

 

e 

 

 

 
Tabell 22. Korrelation: vana & investeringsbeslut 3  

Correlations

 

Korrelationskoefficienten 0,148 visar att det finns ett svagt positivt linjärt sam

mellan vilken vana respondenterna har vid investeringsbeslut i fråga 20 och hur

riskbenägna de är i detta beslut. Den positiva korrelationskoeffi

mer vana respondenterna är vid denna typ av beslut ju me

resultat ger därför en antydan om att denna teori stämmer. 

5.2.3 Annat avlönat arbete, mål med företaget och själ ö

att egenföretagare som har ett annat avlönat

(eftersom

som har ett annat arbete jämfört med männen. Detta behöver inte betyda att kvinnor är 

mer riskfientliga än män. Kvinnornas huvudsakliga mål är i betydligt större 

utsträckning självförverkligande än männen och kvinnorna har även sämre 

självförtroende än männen. Det skulle därför kunna innebära att kvinnorna inte tror att 

de kan tjäna pengar på sina företag utan driver dessa för andra intressens skull. Därför

har de ett avlönat arbete utöver sitt företag. Att männen anser sig ha bättr

självförtroende under risk än vad kvinnorna anser sig ha stämmer alltså med teorin, 

men det skulle kunna bero på att det är fler män som har tidigare erfarenhet inom sin 

bransch, högre utbildning inom företagsekonomi och som svarade att de är mer vana 

än kvinnorna vid sådana beslutssituationer som i fråga 20. Allt detta skulle kunna vara 

bidragande orsaker till att männen har bättre självförtroende vid beslut under risk. Vi 

frågade även hur mycket respondenterna tror på sig själva när det handlar om att de 

kan uppnå sina mål. Kvinnor och män har svarat likadant på denna fråga i större 

utsträckning än på förra. Ingen har svarat under 3, alltså tror både kvinnor och män 

1 ,148
,105

73 73
,148 1
,105

73 73

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Vana vid
denna typ
av beslut

Investerings
beslut nr. 3

Vana vid denna typ av
beslut

Investeringsbeslut nr. 3
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ganska mycket på sig själva i denna fråga. Vi tror därför att när kvinnors och mäns 

självförtroende skiljer sig beror det mer på att de har olika mycket erfarenhet av 

situationen än att de är just kvinnor och män.  

5.2.4 Utbildning  

Utbildning är en annan faktor som enligt teorin påverkar riskbenägenhet. Genom att 

skaffa sig kunskap, lär man sig att hantera risker istället för att bli onödigt utsatt. En 

majoritet av både kvinnor och män har ingen utbildning inom företagsekonomi och 

det är ungefär lika många av varje kön som inte har det. Av dem som har 

företagsekonomisk utbildning på högskola/universitet är det nästan dubbelt så stor 

andel män som kvinnor. Med tanke på att männen har mer utbildning än kvinnorna 

kan det förväntas att de tar mindre risk. I det test där vi fann ett samband mellan kön 

och riskbenägenhet såg vi en trend mot att männen tog mindre risk än kvinnorna. 

 att utbildning påverkar riskbenägenheten kunna stämma, men 

på företagens storlek. Vi 

väljer därför att inte analysera den närmare. Antal anställda är ett annat sätt att mäta 

v både kvinnorna och männen är ensamma i sitt 

Därför skulle teorin om

eftersom en majoritet av respondenterna inte har någon utbildning och det samtidigt är 

en majoritet som är riskfientliga tror vi inte på denna teori.  

5.2.5 Storleken på företaget 

En faktor som enligt teorin kan påverka riskbenägenheten är storleken på företaget. 

Här mäter vi storleken genom företagets omsättning. På denna enkätfråga svarade 

respondenterna att de hade en omsättning på allt från – 50 000 till 15,5 miljoner kr. 

Att någon har angett en negativ omsättning och en del 0 tolkar vi som att de 

missuppfattat ordet omsättning och kanske har angett till exempel företagets resultat 

istället.  Eftersom det var ganska många som svarade 0 och att det var en del bortfall, 

är det svårt att använda svaren på denna fråga som mått 

storleken på företaget. Över 70 % a

företag. Vi tycker inte det är någon idé att testa om det finns något samband med 

riskbenägenhet. Eftersom det bara var enstaka respondenter som hade flera anställda, 

betyder det att de flesta av företagen i vår undersökning är ungefär lika stora, och ett 

test skulle därför inte kunna ge något bra svar på om storleken på företaget påverkar 

riskbenägenheten. Eftersom vi inte fick några bra svar på frågan om omsättning, och 

de flesta var ensamma i sitt företag, kan vi inte säga något om huruvida teorin om att 

storleken på företaget har ett samband med riskbenägenhet stämmer. 
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5.2.6 Bransch 

Även bransch är en faktor som enligt teorin kan påverka riskbenägenheten. Det finns 

en möjlighet att bransch är av betydelse. Vi kan endast resonera kring denna faktor, då 

det nästan är lika många branscher som respondenter i vår undersökning, och ett test 

är därför omöjligt att genomföra. Teorin säger att man minimerar risker när man 

verkar i en bransch som man känner till sedan tidigare. Det är fler män än kvinnor 

som har tidigare erfarenhet av branschen de verkar i. Det kan bero på att de 

flesta ”kvinnoyrken” finns inom den offentliga sektorn, och om de arbetat där tidigare, 

har de därför inte fått erfarenhet inom den bransch de nu driver sitt företag i. Det 

 kvinnor tar en större risk än män.  

 anser sig vara riskneutrala. I 

investeringsbeslut 4 (fråga 22) stämmer respondenternas svar överrens med hur 

ra (de flesta kvinnor har svarat 4 och de flesta 

En annan faktor som vi tror kan ha samband med riskbenägenheten, är om man bor 

rt antagande är att de som bor med make/maka/sambo är 

våra investeringsscenarier har uppvisat en tendens mot att vara riskfientliga, borde det 

skulle då betyda att

5.2.7 Feminin och maskulin 

Resultaten visar att det finns kvinnor som inte känner sig speciellt feminina. I 

investeringsbesluten har det visat sig att kvinnorna har en större tendens mot att vara 

riskälskare än vad männen är. Eftersom att vara feminin innebär, i mångas syn, att 

man är mer försiktig och inte vågar ta risker kan det betyda att detta är något som 

dessa kvinnor inte alls kan identifiera sig med.  

5.2.8 Riskbenägenhet 

De flesta av kvinnorna och männen har svarat att de

riskbenägna de själva anser sig va

männen 3). Det stämmer med våra tidigare resultat, att kvinnorna är en aning mer 

riskbenägna än männen. I de övriga scenarierna är både kvinnorna och männen lite 

mer riskfientliga än hur riskbenägna de själva anser sig vara.   

5.2.9 Ensamboende eller med partner 

själv eller med en partner. Vå

mer riskbenägna än de som bor själva. Detta på grund av att de har en större 

ekonomisk säkerhet med två inkomster i familjen. Fördelningen av hur många 

kvinnor respektive män som bor med make/maka/sambo är ganska jämn, och det var 

också vanligast hos båda könen. Eftersom de flesta av både kvinnorna och männen i 
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finnas ett samband mellan riskbenägenhet och civilståndet make/maka/sambo, men 

effekten är omvänd mot vad vi trodde. De som bor med make/maka/sambo vill inte ta 

några risker och detta kan bero på att negativa konsekvenser av deras beslut även 

ion bekämpar risksökandet. 

a kunna 

ge någon information om hur finansieringssättet påverkar riskbenägenhet.  

t negativa 

händelser ska påverka möjligheten att uppnå sina mål och om de tar det säkra före det 

 beslut, kan vi i diagram 15 och 16 i empirikapitlet se att det 

påverkar deras partner eller att deras trygga situat

5.2.10 Bolagsform och finansiering 

När vi hade fått listan över enmansföretag i Växjö kommun visste vi inte hur många 

av företagen som bedrevs som enskild firma, aktiebolag eller i någon annan 

bolagsform och vi ville därför ha med en fråga om detta, för att se om risktagande 

kunde ha något samband med bolagsform. Empirin visar att en stor majoritet av både 

kvinnorna och männen driver sina företag som enskild firma. Vi tycker därför inte att 

ett test skulle ge något bra svar på om bolagsform har någon påverkan på 

riskbenägenheten. Det flesta av både kvinnorna och männen har i huvudsak 

finansierat sin verksamhet med eget kapital. Vi anser att det är för få i vår 

undersökning som har finansierat med lån, bidrag eller annat för att ett test sk

5.2.11 Förebilder 

Vi trodde att förebilder kanske var en faktor som på ett indirekt sätt påverkar 

riskbenägenhet eftersom man kan bli inspirerad av sin förebild. Resultaten visar att 

det är en större andel kvinnor än män som hade någon förebild innan de startade sitt 

företag. Det är lite större andel män jämfört med kvinnor som hade förebilder inom 

familjen, detta skulle kunna innebära att de har haft ett närmare förhållande till 

företagande och på så sätt har en annan relation till risk jämfört med kvinnorna.  

5.2.12 Andra mått på riskbenägenhet 

På frågorna om i vilken utsträckning respondenterna är rädda för at

osäkra vid ekonomiska

inte finns något samband med kön, eftersom det på varje svarsalternativ är ungefär 

lika många kvinnor som män som svarat. Samma sak gäller på frågorna om hur ofta 

respondenterna tar reda på information innan de fattar ekonomiska beslut och hur 

optimistiska de anser att de är (diagram 17 och 18).  
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6 Slutsats 

detta kapitel presenterar vi vad vi har kommit fram till för slutsatser angående om 

det finns något samband mellan finansiellt risktagande och kön och hur detta kan 

förklaras. Vi för även en kritisk diskussion kring sådant som kan ha påverkat 

resultaten i vår undersökning och ger förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
Vi har kommit fram till att det i vissa situationer kan finnas könsskillnader men i 

andra inte. I de fall där vi funnit könsskillnader i riskbenägenhet är vår slutsats att 

kvinnorna är mer riskbenägna än männen. Teorins förklaringar till varför det finns 

könsskillnader är biologiska, sociokulturella, sociop

I 

olitiska och metodologiska. De 

som vår undersökning ger mest stöd för är de metodologiska förklaringarna. 

 

För att se om det fanns andra förklaringar till skillnaderna testade vi hypotesen om 

huvudsakligt mål med företaget, men kunde här inte påvisa något samband med 

riskbenägenhet. Vi kunde inte heller påvisa samband mellan erfarenhet och 

riskbenägenhet eller mellan hur stor ersättning respondenterna tar ut till sig själva och 

riskbenägenhet. Vi drar därför slutsatsen att huvudsakligt mål med företaget, 

erfarenhet och ersättning inte har samband med riskbenägenhet. Ålder och hur 

beslutsfrågorna är formulerade har också precis som kön, bara samband med 

riskbenägenhet i vissa fall. Av detta drar vi slutsatsen att det är beslutssituationen, det 

vill säga vad beslutet handlar om, som har betydelse för hur riskbenägna de kvinnliga 

och de manliga egenföretagarna i vår undersökning är.  

 

Slutsatsen är alltså att det ibland finns skillnader i riskbenägenhet mellan kvinnliga 

och manliga egenföretagare vid finansiellt beslutsfattande. Det beror på vad det är för 

typ av beslut.  
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6.2 E
Vi är medvetna om att respondenternas enkätsvar kan ha påverkats av att vi i 

följebrevet till enkäten beskrev vad vår studie handlar om. Vi valde ändå att göra detta 

eftersom de metodböcker vi läst har rekommenderat det. Det finns en möjlighet till att 

våra resultat hade varit annorlunda om vi hade fått en större svarsfr

gna reflektioner 

ekvens. Vi har lärt 

oss att det ibland kunde ha varit lättare att analysera om vi ställt vissa frågor på ett 

n på sitt 

sktagande i den specifika branschen. 

annat sätt.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Att undersöka hur risktagandet ser ut i en bransch. Det skulle vara intressant att 

intervjua några kvinnliga och manliga egenföretagare om vad de har för sy

ri

 63



Referenslista 

 

Artiklar: 

Brindley, C. (2005) Barriers to women achieving their entrepreneurial potential, 

Women and risk. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. Vol 

11. No 2.  

 

Kahneman, D. och Tversky, A. (1979) Prospect theory: An analysis of decision under 

risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society. Volym 47. No 2. 

 

Watson, J. och McNaughton, M. (2007) Gender differences in risk aversion and 

expected retirement benefits. Financial Analysts Journal. Volym 63. No. 4. 

 

Avhandlingar: 

Björnsson, B. (2002) En bank även för kvinnor? Småföretagarens erfarenhet av 

rådgivningsmöten i bank. Akademisk avhandling. Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet.    

 

Lönnbring, G. (2003) Självständighetens former, kvinnoföretagande på värmländsk 

landsbygd. Doktorsavhandling. Karlstad universitet. 

 

Böcker: 

Aronsson, Å. (1999) SPSS – en introduktion till basmodulen. Lund. Studentlitteratur. 

 

Bell, J. (2007) Introduktion till forskningsmetodik. Lund. Studentlitteratur.   

 

Bryman, A. och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö. 

Liber Ekonomi. 

 

 

Powell, M. och Ansic, D. (1997) Gender differences in risk behaviour in financial 

decision-making: An experimental analysis. Journal of Economic Psycology. Volym 

18. Issue 6. 

 64



Eliasson, A. (2006) Kvantitativ metod från början. Lund. Studentlitteratur.   

. och Wiedersheim-Paul, F. (2006) Att utreda, forska och rapportera. 

. (1996) Risk management 2000. Lund. Studentlitteratur. 

örner, S. och Wahlgren, L. (2002) Praktisk statistik. Lund. Studentlitteratur. 

 

atel, R. och Davisson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

apportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. 

. (2004) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö. Liber.  

ickham, P. A. (2006) Strategic entrepreneurship. Harlow. Financial Times Prentice 

 

Eriksson, L

Malmö. Liber. 

 

Hamilton, G

 

Holme, I. M. och Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik, Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund. Studentlitteratur. 

 

Holmquist, C. och Sundin, E. (2002) Företagerskan, Om kvinnor och 

entreprenörskap. Angered. SNS Förlag. 

 

K

 
Körner, S. och Wahlgren, L. (2006) Statistisk dataanalys. Lund. Studentlitteratur.
 

P

genomföra och r

 

Pindyck, R. S. och Rubinfeld, D. L. (2005) Microeconomics. New Jersey. Pearson -  

Prentice Hall. 

 

Sundin, E. och Holmquist, C. (1989) Kvinnor som företagare – osynlighet, mångfald, 

anpassning – en studie. Malmö. Liber. 

 

Thurén, T

 

W

Hall. 

 

 

 

 

 65



Internetkällor: 

http://www.ne.se, Sökord: hypotetisk deduktiv,   2008-04-09 

e

 

http://www.ne.s , Sökord: kvalitativ metod,  2008-04-09 

 

http://www.ne.se, Sökord: kvantitativ metod,  2008-04-09 

 

http://www.ne.se, Sökord: reliabilitet,   2008-04-09 

 

http://www.ne.se, Sökord: validitet,    2008-04-09 

003M00/NV12SM0001.pdf

 

http://www.scb.se/statistik/NV/NV1301/2 , 

008-04-14 

ttp://www.scb.se/templates/pressinfo____148765.asp

2

 

h , 2008-05-04 

 
 

 

 

 

 66



Bilaga 1 
 
Ämne: Till dig som är företagare 

ej! 

retagare nses ofta va  

öretagande har vanligtvis en manlig prägling, en orsak till detta kan vara att det i 

till 

enusdimensionen i forskning om företagande ökar man möjligheten att lära sig mer 

äxjö 

ppsatsens syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar risktagandet 

os manliga och kvinnliga egenföretagare. Du har där därför valts ut bland 

et skulle vara mycket betydelsefullt för oss om du tog dig tid att svara på frågorna, 

en det är givetvis frivilligt att delta. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

ar du några frågor är du välkommen att höra av dig till: XXXXX@student.vxu.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Lisa Bjäreborn    Therese Karlsson 

    

 

 

 

 

 

 

 

H

Personer som har en benägenhet att bli egenfö  a ra risktagare.

F

Sverige endast är en fjärdedel av företagarna som är kvinnor. Genom att ta hänsyn 

g

om hela näringslivet.  

 

Vi är två tjejer som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid V

universitet. U

h

egenföretagare i Växjö kommun för att svara på vår enkät. 

 

D

m

H
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Ämne: Påminnelse 

ej! 

 enkäten som vi skickade ut för ungefär en 

ecka sedan. Det skulle vara mycket betydelsefullt för oss om du svarade på enkäten, 

r en del av vår kandidatuppsats.  

dlas 

iversitet

H

Vi skulle vilja påminna dig om att svara på

v

som ä

Enkäten kommer att vara öppen fram till den 13 maj. Dina svar kommer att behan

konfidentiellt. 

Lisa Bjäreborn och Therese Karlsson 

Studenter vid Växjö un
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Nedan följer 35 frågor som sammanlagt tar ungefär 10 minuter att besvara. Kryssa i 

eller skriv in det alternativ du väljer eller som passar bäst. I mitten av enkäten 

er ett antal scenarier som du ska ta ställning till, där ska du svara det alternativ 

 

≤ 30 31-40 41-50 51-60 61 ≤ 

 

3. Vilka personer ingår i ditt hushåll? (Flera alternativ kan anges.) 

Jag bor själv  Make/maka/sambo Barn  Annan/andra 

 

4. Har du något annat avlönat arbete utöver ditt företag? 

Ja  Nej  

 

5. Vad har du för utbildning inom företagsekonomi?  

Ingen Gymnasial Högskola/universitet Annat______________ 

 

6. Hur lång erfarenhet har du av att driva eget företag? (Antal år) 

0-2  3-10  11-20  21- 

 

7. I vilken bolagsform driver du ditt företag?  

Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag 

Enskild firma Annat_____________ 

 

8. Hur många anställda har ditt företag (inklusive dig själv)? 

____________stycken 

 

9. Vilken bransch verkar ditt företag i? ______________ 
  

komm

som du först tänkte på.  

Tack för att du tar dig tid! 

 
1. Kön  

Man Kvinna 

 

2. Ålder  
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10. Har du någon tidigare erfarenhet av den bransch som du driver ditt nuvarande

företag i? 

Ja  Nej 

 

 

11. Hur stor var omsättningen, ungefär, i ditt företag under ditt företags senaste 

ver denna fråga om du haft företaget mindre än ett 

r.)___________kr 

 

ta del

räkenskapsår? (Hoppa ö

å

12. Hur har du till störs  finansierat din verksamhet? 

get kapital Lån Bidrag Annat__________ 

e ditt eget företag?  

  Nej 

ågon i familjen     Någon i släkten       Någon vän      Annan/andra________  

 tidi e tagande innan du startade ditt eget? 

.ex. genom familjen, nära vänner.) 

6. Vad är det huvudsakliga

E

 

13. Hade du någon förebild inom företagande innan du startad

Ja

 

14. Om ja, vilka förebilder hade du? (Flera alternativ kan anges.) 

N

 

15. Hade du någon gare erfarenh t av före

(T

Ja  Nej 

 

1  målet med ditt företag?  

ma själv  

 

 gen msnitt, från ditt företag varje 

__ kr 

ativ. Vilket skulle 

. Det är säkert att du tjänar 44 000 kr.  

k att du förlorar 40 000 

Tjäna pengar  Förverkliga mina drömmar           Få bestäm

Få göra det jag tycker är roligt Annat_____________ 

17. Hur stor ersättning tar du ut till dig själv, i o

månad? 

____________

 

18. Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två altern

du välja? 

1

2. Det är 60 % chans att du tjänar 100 000 kr och 40 % ris

kr.  
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19. Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två alternativ. Vilket skulle 

. Det är 50 % chans att din vinst ökar med något mellan 7 % och 13 %. 

ten i din verksamhet är 200 000 kr/ år. Du står inför en 

investering som kostar 50 000 kr. Sannolikheten är 50 % för att din vinst ökar med 

kulle du vara att göra 

?  

 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

1. Hur van är du vid denna typ av beslut? 

 

 kr. Sannolikheten är 50% att din vinst ökar 

0 000  att du förlorar 50 000 kr. Hur villig skulle du 

nu vara? 

7

 

heten är 50 % för att kunden kommer att betala. 

ara att genomföra ordern? 

 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

du välja?  

1

2. Det är 50 % chans att din vinst ökar med något mellan 0 % och 20 %.  

 

20. Tänk dig att vins

100 000 kr och 50 % att du förlorar 50 000 kr. Hur villig s

investeringen

1

1 2 3 4 5 6 7 

 

2

1 står för inte alls van och 7 står för väldigt van. 

1 2 3 4 5 6 7

 

22. Antag att du gjorde investeringen i fråga 20 och det lyckades. Du står nu inför 

ännu en investering som kostar 50 000

med ytterligare 10  kr, och 50%

1 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

1 2 3 4 5 6 

  

23. Tänk dig att du får en order från en kund (medelstor för ditt företag). 

Sannolik

Hur villig skulle du v

1

1 2 3 4 5 6 7 
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24. Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten är 

kulle du vara att satsa? 

7 

50 % att du, tack vare kampanjen, kommer att öka din vinst. 

Hur villig s

1 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

1 2 3 4 5 6 

 

25. Tänk dig att du får en order från en kund (medelstor för ditt företag). 

Sannolikheten är 50 % för att kunden inte kommer att betala. 

Hur villig skulle du vara att genomföra ordern? 

1 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

6 7 

6. Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten är 

n vinst, efter kampanjen. 

3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 

l? 

står för mycket.) 

 2 3 4 5 6 7 

lser ska påverka 

 

1 2 3 4 5 

 

2

50 % att det inte blir någon effekt alls, på di

Hur villig skulle du vara att satsa? 

1 står för inte alls villig och 7 står för väldigt villig. 

1 2 

 

27. Hur stort självförtroende anser du att du har vid beslut under risk? (1 står för 

litet och 7 står för stort.) 

1 

 

28. Hur mycket tror du på dig själv när det handlar om att du kan uppnå dina må

(1 står för lite och 7 

1

 

29. I vilken utsträckning är du rädd för att negativa hände

möjligheten att uppnå dina mål?  

1 står för inte alls och 7 står för mycket. 

1 2 3 4 5 6 7
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30. Hur ofta anser du att du tar det säkra före det osäkra vid ekonomiska beslut i 

ditt företag?  

1 står för aldrig och 7 står för alltid. 

6 7 

1. Hur ofta brukar du, innan du fattar ekonomiska beslut, ta reda på information 

5 6 7

g är optimistisk. 

7

 står för inte alls och 7 står för väldigt väl. 

4. Hur feminin känner du dig? 
 

 5 6 7

 
ycket. 

5 6 7

 
 

 

1 2 3 4 5 

 

3

kring situationen? 

1 står för aldrig och 7 står för alltid. 

1 2 3 4 

  

32. Hur bra stämmer följande påstående in på dig?  

Ja

1 står för inte alls och 7 står för väldigt väl. 

1 2 3 4 5 6 

  

33. Hur bra stämmer följande påstående in på dig? 

Jag är riskbenägen. 

1

1 2 3 4 5 6 7

  

 
3

1 står för inte alls och 7 står för mycket. 

1 2 3 4

  

 

35. Hur maskulin känner du dig? 

1 står för inte alls och 7 står för m

1 2 3 4 
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Bi
Här  i enkäten. Frågorna 

pre

 

Ris
Fråga 29: r att negativa händelser ska påverka 

möj

Den å 

hur riskfientliga respektive riskälskande respondenterna känner sig.   

 

Frå  annat avlönat arbete utöver ditt företag? 

Den en som har ett yrke med stabil lön 

vågar ta m ra 

en faktor som påverkar risktagandet.  

 

Fråga 20: är 200 000 kr/ år. Du står inför en 

inve  är 50 % för att din vinst ökar med 

100

investeringen?  

Detta scenario är ett sätt för oss att mäta vilken preferens våra undersökningspersoner 

ar för risk.  

 

Frå  

inför ännu en investering som kostar 50 000 kr. Sannolikheten är 50% att din vinst 

ökar med ytterligare 100 000 kr, och 50% att du förlorar 50 000 kr. Hur villig skulle 

u n

Äve  preferens våra undersökningspersoner 

har

beslutet. Teorin säger att den marginella nyttan minskar för en riskfientlig person ju 

ögre inkomsten är. För en riskneutral person är den marginella nyttan konstant. För 

n riskälskare ökar den marginella nyttan ju högre inkomsten. 

 

laga 2 
 framlägger vi förklaringar till de frågor vi valt att ställa

senteras i den ordning de följer i teorin, för att lättare kunna se kopplingen dit. 

k 
 I vilken utsträckning är du rädd fö

ligheten att uppnå dina mål?  

na fråga handlar om definitionen på risk. Alltså ställde vi frågan för att få reda p

ga 4: Har du något

na fråga ställde vi eftersom teorin säger att d

er risker. Vi ville därför se om ett avlönat arbete, utöver företaget, kan va

Tänk dig att vinsten i din verksamhet 

stering som kostar 50 000 kr. Sannolikheten

 000 kr och 50 % att du förlorar 50 000 kr. Hur villig skulle du vara att göra 

h

ga 22: Antag att du gjorde investeringen i fråga 20 och det lyckades. Du står nu

d u vara? 

n med detta scenario ville vi mäta vilken

 för risk. I detta scenario har vi berättat för dem att deras vinst ökade vid förra 

h

e
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Frågan 30: Hur ofta anser du att du tar det säkra före det osäkra vid ekonomiska 

etag?  

ara 

18: Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två alternativ. Vilket 

äta vilken riskpreferens våra 

 Du står inför ett investeringsbeslut, där det finns två alternativ. Vilket 

riskfylld person väjer det med större 

tersom teorin säger att ju mer information man har desto mer 

Kön? Vad har du för utbildning inom företagsekonomi?  Ålder? 

ökte vi få ett mått på företagets storlek 

an har inte så 

an mer risk. Vi valde att ha olika avstånd mellan 

beslut i ditt för

Det vi ville ha reda på med denna fråga var om respondenterna själva anser sig v

riskfientliga genom att de i så fall alltid tar det säkra före det osäkra.  

 

Fråga 

skulle du välja? 

Med detta scenario ville vi också m

undersökningspersoner har. Teorin säger att en riskfientlig person väljer en säker 

inkomst före en osäker även om de förväntade värdet är samma.  
 

Fråga 19:

skulle du välja?  

Detta scenario är ett ytterligare sätt att mäta vilken riskpreferens våra 

undersökningspersoner har. Teorin säger att en riskfientlig person väjer det alternativ 

med lägre standardavvikelse medan en 

standardavvikelse.  

 

Fråga 31: Hur ofta brukar du, innan du fattar ekonomiska beslut, ta reda på 

information kring situationen? 

Detta ville vi veta ef

minimerar man risker.  

 

Fråga 1, 5, 2, 9, 8, 11: 

Vilken bransch verkar ditt företag i? Hur många anställda har ditt företag? Hur stor 

var omsättningen, ungefär, i ditt företag under ditt företags senaste räkenskapsår? 

Kön, utbildning, ålder, bransch och företagets storlek är enligt teorin faktorer som kan 

påverka riskbenägenheten. I fråga 8 och 11 förs

genom att fråga efter antal anställda och omsättning.   

 

Fråga 6: Hur lång erfarenhet har du av att driva eget företag? (Antal år) 

Detta ville vi veta eftersom teorin säger att om man är i bildningsfasen eller precis har 

startat sitt företag är man inte medveten om de risker som finns och m

mycket erfarenhet, därför tar m
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kategorier eftersom vi anser att de som har haft företaget i 0-2 år är i bildningsfasen

och ju längre man haft

 

 företaget betyder ytterligare ett års erfarenhet inte lika mycket 

råga 10: Har du någon tidigare erfarenhet av den bransch som du driver ditt 

fråga eftersom teorin säger att man minimerar risk när man verkar i 

 även risker med att 

råga 15: Hade du någon tidigare erfarenhet av företagande innan du startade ditt 

e vi eftersom teorin säger att erfarenhet är en faktor som påverkar 

r för ditt 

ten är 50 % för att kunden kommer att betala. Hur villig skulle du 

ara att genomföra ordern? 

 50 % 

mer att öka din vinst. Hur villig skulle du vara att 

der från en kund (medelstor för ditt företag). Sannolikheten 

r 50 % för att kunden inte 

längre. 

 

F

nuvarande företag i? 

Vi ställde denna 

en bransch som man känner till sedan tidigare och det minimerar

starta företag. 

 

F

eget?  

Denna fråga ställd

riskbeteendet.  

 

Fråga 23, 24, 25 och 26: Tänk dig att du får en order från en kund (medelsto

företag). Sannolikhe

v

Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten är

att du, tack vare kampanjen, kom

satsa? 

Tänk dig att du får en or

ä kommer att betala. Hur villig skulle du vara att genomföra 

nomföra en 

arknadsföringskampanj. Enligt prospect theory är skillnaderna mellan män och 

 i termer 

rna 

ordern? 

Tänk dig att du ska genomföra en marknadsföringskampanj. Sannolikheten är 50 % 

att det inte blir någon effekt alls, på din vinst, efter kampanjen. Hur villig skulle du 

vara att satsa? 

I dessa scenarier har vi blandat två olika beslutssituationer. Det ena handlar om att 

acceptera en order från en kund och det andra om att ge

m

kvinnor och deras riskbenägenhet större när beslutsfrågorna är formulerade

av att förlora än när de är formulerade i termer av att vinna. Enligt expected utility 

theory har formuleringen ingen betydelse. Vilken teori som stämmer ville vi 

undersöka med dessa scenarier. För att det inte skulle vara för uppenbart att frågo
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egentligen innebar samma sak valde vi att ha varannan fråga om kundordern och 

varannan om marknadsföringskampanjen. Anledningen till att vi valde att ha med två 

olika situationer är för att teorin även säger att riskbenägenhet kan bero på just 

tuationen.    

pel är man, biologiskt sett, men känner sig ganska kvinnlig tar denne 

indre risker. Eller tvärtom, att någon som är född till kvinna känner sig ganska 

s, 

. Om det är så att kvinnor till exempel är uppfostrade till att ta mindre risker 

nnligt beteende att vara riskfientlig.  

teorin säger att de som är mest benägna att starta företag 

er 

 utifrån hur de svarat i scenarierna.  

illnader vid ekonomisk beslutsfattande 
 

da på om det är som teorin säger, att 

er 

si

 

Genus 
Fråga 34 och 35: Hur feminin känner du dig? Hur maskulin känner du dig? 

Dessa frågor ställde vi för att vi skulle kunna se om det kan vara så, att även om 

någon till exem

m

manlig och tar därför större risker. Detta har med det sociala könet, det vill säga genu

att göra

eller att de förväntas av samhället att göra det, så har människor på det sättet lärt sig 

att det är ett kvi

 

Entreprenörskap 
Fråga 33: Hur bra stämmer följande påstående in på dig? Jag är riskbenägen. 

Denna fråga ställde vi för att 

brukar ha en önskan att möta risker. Vi ville därför se om respondenternas egen 

uppfattning om hur riskbenägna de är stämmer överrens med hur riskbenägna vi ans

att de är

 

Könssk
Fråga 27 och 28: Hur stort självförtroende anser du att du har vid beslut under risk?

Hur mycket tror du på dig själv när det handlar om att du kan uppnå dina mål?  

Vår mening med dessa två frågor är att ta re

kvinnor tror mindre på sig själva än män, och att detta i så fall skulle kunna vara en 

orsak till att de tar mindre risker.  

 

Fråga 1: Kön?  

Frågan om kön kan kopplas också till teorin som säger att det är biologiska skillnad

som är orsaken till varför kvinnor tar mindre risk än män.  
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Fråga 17: Hur stor ersättning tar du ut till dig själv, i genomsnitt, från ditt företag

varje månad? 

Denna fråga ställde vi för att teorin säger att kvinnors lägre inkomst är en orsak

de tar mindre r

 

 till att 

isk än män. Vi ville därför veta om en lägre inkomst är en faktor som 

åverkar risktagande.  

6: De positiva och negativa formulerade 

är vi läst teori med eftertanke dök det upp några egna antagande om vad som skulle 

are. Vi valde därför att 

 

 

p

 

Fråga 34 och 35: Hur feminin känner du dig? Hur maskulin känner du dig? 

Dessa frågor kan kopplas också till teorin som säger att det är sociokulturella 

anledningar som är orsaken till att kvinnor tar mindre risk än män.  

 

Fråga 21: Hur van är du vid denna typ av beslut? 

Med denna fråga ville vi veta hur vana respondenterna är vid typen av beslut i 

scenario 20 eftersom teorin säger att riskbenägenhet kan bero på hur van 

beslutsfattaren är vid situationen.  

 

Fråga 23, 24, 25 och 2

marknadsföringskampanjerna och orderna igen.  

Dessa frågor, om hur beslutsfrågorna formuleras, kan även kopplas till teorin om 

metodologiska förklaringar på könsskillnader vid ekonomiskt beslutsfattande.  

 

Egna antaganden 
N

kunna tänkas påverka riskbenägenheten hos en egenföretag

även ställa följande frågor i enkäten: 

Fråga 3: Vilka personer ingår i ditt hushåll? 

Fråga 7: I vilken bolagsform driver du ditt företag?  

Fråga 12: Hur har du till största del finansierat din verksamhet? 

Fråga 13: Hade du någon förebild inom företagande innan du startade ditt eget

företag? 

Fråga 14: Om ja, vilka förebilder hade du?

Fråga 16: Vad är det huvudsakliga målet med ditt företag?  

Fråga 32: Hur bra stämmer följande påstående in på dig? Jag är optimistisk. 
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